Generalforsamling i Søgård Petanque Klub.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Gordon Lund blev valgt til dirigent, Henriette Roberts til referent. Stemmetællere blev Finn
Vilstrup og John Roberts.

2. Bestyrelsens beretning.
Ole Dam Frederiksen fortalte at man havde mistet nogle medlemmer på grund af flytning. Der er
lavet ny mur, vedligeholdt baner og malet nyt skur. Han takkede Karin Erichsen for hendes store
arbejde i køkkenet, Finn og alle andre der hjælper til. Sønderborg kommune vil give 54 sten der
mangler for at gøre arbejdet til muren færdig. Ole Frederiksen syntes det er gået rimelig godt til
stævner, når man tænker på at vi ikke er så mange medlemmer. glæder sig over at der trods alt
kommer en lille fast skare i hver eneste uge, og takkede for dette.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Conny fremlagde det reviderede regnskab, der viste underskud på 6.155,55 kr. Underskuddet
skyldes bl.a. køb af nye stole og ny-anlæg for 1656 kr. DGI får 1316 kr. for at man kan deltage i
stævner. Påskestævnet derimod gav overskud.

4. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for 2015.
Budgettet blev gennemgået og man forventer at der hverken bliver overskud eller underskud.
Man foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Der var en del diskussion om at man burde
forhøje kontingentet og at alle betalte ens pris uanset alder. Dette vil bestyrelsen tage op til
næste år.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2014:
Arbejdsdage:
Påskestævne:
Aabenraa Strandpetanque:

Datoer fastsættes senere!

Midsommerstævne:
Klubmesterskab i double:
Klubmesterskab i triple:

20. -, 21. - og 22. juni 2014
lørdag den 2. august 2014
søndag den 3. august 2014

Senior-juniorstævne:

DGI-Sinlestævne:

Klubmesterskab i single:
Natpetanque:
Septemberstævne:
Aabenraa Strandpetanque:

Nytårssammenkomst
(2015):

mandag den 21. april 2014
lørdag den 19. april 2014

?

lørdag den 9. august 2014

søndag den 10. august 2014
fredag den 29. august 2014
søndag den 7. september 2014
lørdag den 4. oktober 2014

fredag den 23. januar 2015

Rødvinsturneringer 2014:
00
Kl. 10 :
00
Kl. 19 :
00
Kl. 10 :

26/1
29/4
28/9

23/2
27/5
26/10

30/3
24/6
30/11

29/7
28/12

26/8

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, SUPPLEANT, REVISOR, REVISORSUPLEANT
OG SPILLEUDVALGSMEDLEMMER.
Gordon Lund blev valgt i stedet for Tim Hattens, der ikke ønskede genvalg. Arne Mathiesen blev
genvalgt. Suppleant blev Ejner Jepsen.
Finn Vilstrup blev valgt til spilleudvalgsmedlem.
7. Eventuelt.
Vinder af rødvinstuneringerne i 2013 blev

3. plads

Carl Beuschau

2. plads

Conny Wolff

1. plads

”Årets gris” fik Arne Matthiesen.

Ole Fredriksen takkede for god ro og orden.

Finn Vilstrup

