
Svendborg Krocketklub

Referat fra generalforsamlingen


    Torsdag den 17 juni 2021 kl. 12.00 i Multihuset




Til stede var 26 medlemmer incl. bestyrelsen


Den konstituerede formand bød velkommen til den 13. generalforsamling


1. Valg af dirigent: Kai Ove Larsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og er-

	 klærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.


2. Medlemsudviklingen: I 2020 havde vi 33 aktive og 4 passive medlemmer.


Året gang: Vi har afholdt drenge- & pigeturnering og her blev vinderne


Hos drengene: 

nr. 1 Poul Warming, nr. 2 Bjarne Jørgensen, nr. 3 Steen Warming


Hos pigerne:

nr. 1 Ingelise Nielsen, nr. 2 Inge Sørensen, nr. 3 Gerda Dalager


Fynsmesterskab i enkeltmands deltog 7 og i par 4


Par: Serie 3/C1 Gerda og Jens (2), serie 2/B2 Bjarne og Lars (1), Erling og Sonja (4),

3. division /A1 Poul og Steen (4)


Enkel: serie 3/C1 Holger, Linda (4), serie 2/B2 Vagn S. (4), Poul (2), serie 1/B1 Bjarne (1),

3. division/A1 Erling (5), Steen (6).


I DM enkeltmand på Tåsinge deltog i serie 1/B1 Bjarne (4), serie 3/C1 Holger (4).


I DM par Møldrup deltog i 4. division/A2 Steen og Henning (3), Serie 2/B2 Annie og

Bjarne (4). De forskellige øvrige stævner blev aflyst pga Covid 19.


Hjemmesiden: Vores hjemmeside bliver stadig flittigt besøgt, og vi optimerer den stadig, 

skulle der være nogle som har gode ideer til den, må I sige til.


Socialt samvær: Traditionen tro har vi vores faste højdepunkter. Dog blev juleafslutningen         
ikke som den plejer, den blev uformel med en lille en til halsen og lidt godter.


Vi nåede at holde en finalefest, sommerfest og generalforsamling, hvor der var god tilslut-

	 ning. Vi havde også en bowlingdag i marts med spisning.


I 2020 har vi ikke været ude og spille i andre klubber, som ellers er fast tradition.


Vi måtte aflyse Kr. Himmelfarts stævnet. Vi nåede dog at kunne afholde “ Kom og vær  	 	
med” stævne, som vi afholdt ved Tåsingehallen onsdag d. 22 juli med godt vejr 25g varme
 
og som forløb med stor tilfredshed. Der deltog 56 spiller, heraf var der 5 fra Ølgod, 	
Flemming Hastrup Jensen havde som sædvanligt fremtryllet en god menu, som var
 
tilpasset de Coronaregler, der var på det tidspunkt.


I 2020 havde vi tilbudt at afholde DM i enkeltmands-krocket og i den forbindelse blev der 	
søgt nogle fonde om penge til hjælp til nye trøjer/kasketter, samt sangbøger og materialer 
til nye baner. Vi fik kr. 10.000,00 fra SERF, og kr. 8.000,00 fra Rise Sparekasse.




Til trods for coronaen, hvor vi måtte være op 100 personeri kunne vi afholde DM på
Tåsinge, dog var det lidt mere omstændligt end normalt. Det blev afuiklet lørdag d. 19.
september og kl. 12.00 blev antallet vi måtte være sat ned til 50, så vi fik flyitet middagen
til 1 1.30, derved kunne alle spise sammen.
Dagen forløb tilalles tilfredshed, med stor hjælp fra frivillige hjælpe6 fra klubben i

Hesselager og vores fik DGI hjælp til at kunne gennemføre DM.

I slutning af året skiftede vifra Fynske Bank til Middelfart Sparekasse pga stigende om-
kostninger i Fynske Bank.

Med vore formålsparagraf §2 har vi markeret mærkedage med en lille opmærksomhed.
Det drejer sig om Kjeld Burgby 85, Annelise Hansen 85, Aase Larsen 85.
Og et diamantbryllup Aase og Kai Ove.

Tak for det år der er gået og den tilslutning og opbakning , som hver især har været med
til at bibringe foreningen, Også tak til bestyrelsen og hjælpere for den store indsats I har
gjort, uden jer kunne klubben ikke fungere, håber I stadig vil bakke op om klubben. TAK.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af årsregnskab: Annie gennemgik årsrapporten, som blev godkendt.
Der var indtægter på kr. 28.660,92 og udgifter påkr.22.690,74, års resultat
kr.4.970,13, aktiver i alt kr. 27.065,05

4. Fastsættelse af kontigent 2022: uændret kr. 200,00 for aktive + medlemskab af
SVSI, passive kr. 150,00

5. lndkomne forslag: ingen

6. Ekstraordineer valg af formand: Erling Knudsen blev valgt
Valg af kasserer: Annie L. Jørgensen, genvalgt

7. Valg af bestyrelsmedlemmer:
Linda Petersen, genvalgt
Solveig Hansen, nyt medlem
Svend Erik Kristiansen, genvalgt
Vagn Sørensen, genvalgt

8. Revisor Ole Hilsberg på valg i 2A22

L Revisorsuppleant Holger Lund, genvalgt

10. Vores nye formand Erling takkede Bjarne, på klubbens vegne, mange gange for hans store
arbejde og overrakte ham en gave fra alle i klubben.
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