Søgård petanqueklub
Generalforsamling 15. februar 2011

Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede med spisning af gule ærter.
Herefter 1 min. stilhed til minde om Jakob Lassen, som er bortgået det forgangne år.

1. Jes Schramm blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen er
rettidigt og korrekt varslet.
Helle Kjeldstrøm blev valgt som referent.
Ejvind og Niels blev valgt som stemmetællere.
2. Formandens beretning, se vedlagte bilag.
Beretningen er taget til efterretning og godkendt.
Conny supplerede med at fortælle at medlemmerne har deltaget i diverse stævner
rundt omkring og opnået pæne placeringer.

3. Regnskabet viser et overskud på 160 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Budgettet blev godkendt.
Herunder kontingent for 2012. Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse, som
ikke har fundet sted siden 2005
Seniorer:
200 kr.
(150 kr.)
2 personer:
350 kr.
(250 kr.)
Husstand:
400 kr.
(275 kr.)
Pensionister: 150 kr.
(100 kr.)
Juniorer:
100 kr.
(75 kr.)
Kontingentforhøjelsen blev godkendt. Tallet i parentes er det gamle kontingent.

5. Indkomne forslag
 Klubbens målsætninger er, at udbrede de bløde værdier, så vi bliver
”Sønderjyllands hyggeligste, største og smukkeste petanque klub”.

Det er svært at fastholde de unge, de kommer 3-4 gange og så er det slut. Der
kom flere forskellige ideer frem. B.la. også at invitere nogle skoler.
SE ENDVIDERE BILAG 1
Medlemmerne synes godt om visionerne.
 Sponsorpolitik
Finde en sparringspartner som vil hjælpe klubben med dens udvikling.
Sponsorer til de enkelte stævner.
SE BILAG 2

 Aktiviteter i 2011/2012
23. april 2011, Strandpetanque med AAIG
25. april 2011, Påskestævne
8. maj 2011, Skuddag
18. – 19. juni 2011, Herregårdspetanque
6. august 2011, Klubmesterskab i double
7. august 2011, Klubmesterskab i triple
13. august 2011, DGI singlestævne
14. august 2011, Klubmesterskab i single
2. september 2011, Natpetanque
11. september 2011, Septemberstævne
1. oktober 2011, Strandpetanque med AAIG
6. november 2011, Novemberstævne
13. januar 2010, Nytårssammenkomst

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Finn Martensen er trådt ud af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges et medlem for 1
år.
Conny Wolff modtager genvalg. Helle Kjeldstrøm, Ole Frederiksen og Tim Hattensen
blev foreslået. Conny, Helle og Ole blev valgt for de næste 2 år, Tim blev valgt for 1
år.

Valg af suppleanter
1. suppleant: Mona Møller
2. suppleant: Ryhmer Thomsen (idet dog vedtægterne ikke nævner 2. suppelant

Valg af revisor
Ruth Schramm blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant
1. suppleant:
2. suppleant:

Ryhmer Thomsen
Mona Møller (Idet dog at vedtægterne ikke nævner 2. suppleant)

Spilleudvalgsmedlemmer
Conny Wolff
Christian König
Ole Frederiksen

7. Evt.
Vinder af rødvinsturneringerne
1. Ingolf Hansen, som vil få overrækt præmien når han kommer til Søgård.
2. Georg Ahrends
3. Flemming Jakobsen

Opmuntringsprisen ”Årets gris”
Et medlem som med sit manglende arrangement vil gøre klubben fattigere.
Årets gris 2010 blev Ole Dam Frederiksen
SE INDSTILLINGSBEGRUNDELSEN

Træningstider i weekenden, søndag kl 10 vs. Kl. 13

Det store flertal peger på at vi fastholder starten til kl. 10.

Conny fortalte om ”Bowls” en ny aktivitet i DGI, der er introduktionsdag i Felsted
hallen d. 1. marts.
Ole takkede for sin pris og takkede også for opbakningen fra øvrige medlemmer, når
der skal laves noget omkring banerne.
Elsebeth nævnte at vi måske skulle annoncere for petanque i Kliplev
gymnastikforenings vinterprogram, så vi bliver mere synlige.
Jes Schramm takkede for godt naboskab, tennis- og petanqueklubben i mellem.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Efterfølgende blev der holdt konstituerende møde hvor bestyrelsen kommer til at se
sådan ud:

Formand:

Gert Larsen

Kasserer:

Conny Wolff

Sekretær:

Helle Kjeldstrøm

Baneformand: Ole Dam Frederiksen
Medlem:

Tim Hattensen

Referent: Helle Kjeldstrøm ____________________________
Dirigent: Jes Schramm

____________________________

Formand: Gert Larsen

____________________________

