Referat fra Generalforsamling 26/2-2013 i Søgård Petanque Klub.

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for 2014.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor,revisorsupleant og
spilleudvalgsmedlemmer. Alle modtager genvalg.
7. Eventuelt.

1.

Gordon Lund blev foreslået og valgt som dirigent. Henriette valgtes som referent.
Stemmetællere blev Finn Vilstrup og H.C. Johansen.

2.

Formand Ole Frederiksen oplyste at man havde mistet nogle medlemmer i årets
løb. Til gengæld glædede han sig over klubbens gode placeringer ved stævner. Bl.a.
Conny W0flf`s fine placering ved Landsmesterskaberne som Single- mester.
Han nævnte også at man nok havde lavet et for lavt budget sidste år, da man havde
været nød til at købe nyt stort partytelt og lavet belysning ved banen, samt strøm i
skuret.
Han efterlyste også lidt flere hjælpere fra medlemmerne, således at det ikke altid
var de samme personer, det hele hang på.
Den 11. april vil Conny Wolff modtage en pris ved Aabenraa Kommune for sin
placering.
Ole sluttede af med ønsket om en rigtig god sæson 2013.

3.

Regnskabet blev gennemgået, og der blev redegjort for det store underskud på
grund af køb af telt og lys. Regnskabet blev godkendt.

4.

Conny gennemgik det kommende års budget og kontingent forbliver uændret i
2014.

5.

Der var et forslag fra Marianne Nielsen om at starte kl. 18.30 om aftenen i stedet for
kl. 19.00.
Dette gælder både for træning og Rødvinsturneringer.
Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen ønsker at lave en slags erindringspokal med vinderen af årets
rødvinsturneringer.
Noget i stil med en vandrepokal, som dog ikke kan blive vundet til ejendom.
Forslaget blev vedtaget.
Der blev fremsat et forslag om, at købe en pokal til ”Årets gris” i stedet for at købe
dyre kugler, som personen får til ejendom hver gang! Pokalen skal fungere som
vandrepokal! Forslaget blev vedtagert.
Årets rødvinsturneringer er bestyrelsens opgave, som de nu har på plads.

6.

Samtlige medlemmer på valg er blevet genvalgt.

7.

a. Under punktet eventuelt havde man præmieoverrækning af vinderne af årets
rødvinsturneringer.
På tredjepladsen med 27 points og med deltagelse 7 gange kom Conny Wolff.
En andenplads med 30 point og med deltagelse 10 gange fik Else Marie Johansen.
Førstepladsen med 39 point og deltagelse 12 gange gik til Arne Matthiesen.
b. Opmuntringsprisen ”Årets gris” gik til Ejnar Jepsen.
c. Egon ønskede en medlemsliste sendt på mail.
d. Vi må alle forsøge at hverve nye medlemmer ved at invitere nogle venner og
bekendte med til petanque.
e. Der bør sættes sedler op i nabobyer, som ikke deltager, angående
rødvinsturnering.

Formanden takkede for en fin generalforsamling.
Ref.: Henriette Roberts

