Generalforsamling Søgård Petanqueklub tirsdag den 14. februar 2017

1. Valg af dirigent, referent & stemmetællere
Dirigent: Karen Thomsen
Referent: Hanne Trøstrup
Stemmetællere: 3 betjente

1. Bestyrelsens beretning
Tak fordi I kom. Gammel klub på 21 år. Tak til alle hjælpere i klubhuset og tak til Arne
Matthiesen for madlavningen. Tak til Conny Wolff for regnskabet og rengøring. Tak til revisor
Ruth Schramm. Tak til mig selv (Gordon Lund) !
Gordon Lund nævner alle dem som har vundet Klubmesterskaber og stævner:
Klubmester i Single: Conny Wolff
Klubmester i Double: Benny Böttcher og Else Marie Petersen
Klubmester i Triple: Arne Matthiesen, Conny Wolff og Ursula Hansen

Det drejer sig om at komme ud at spille i de andre klubber og knytte kontakter, så de også
kommer for at spille i Søgård.
Kuglepenne med reklame i gave. Den kan bruges både som kuglepen og til mobiltlf.
Den skal bruges til PR. Rundt omkring. Den skal gøre mere gavn end at ligge i lommen.
Vi har været i Brabrand og Den Gule lade og Strandpetanque i Assens.
Der bliver hængt nogle plancher op omkring øvelser.
Visionerne er at vi skal have det godt og være aktive.
Nye signaler i DGI. Søgård bliver fremover administreret fra Horsens.
Der bliver måske lagt tillæg på Sommerturneringer fra næste år for at samle penge ind til
Landsstævne og

vi kan også overveje at blive medlem af DPF Dansk Petanque Forbund, hvis vi vil være
Danmarksmester.
Dansk veteran petanque.
Vi kører videre som vi plejer. Overvej hvilke aktiviteter I har mulighed for at hjælpe med til,
når vi kommer til pkt. 5
Hvor mange medlemmer: 39 medlemmer i 2016
26 betalende medlemmer p.t.
1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab godkendt!
1. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2018.
(700 kr. i grundbeløb til DGI + 28 kr. pr. medlem)
Budget godkendt.
Kontingent fortsætter uændret.
1. Indkomne forslag.
2 præmier til lodtrækning fremover (forslag fra Gordon) = godkendt.
Social turnering på en hverdag ml. Jul og nytår. Præmie kan være champagne. = Godkendt.
Conny forslag: Kæthe tilbydes æresmedlemsskab af Søgaard Petanqueklub for 2017. =
godkendt.
Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2017:
Conny gennemgår bestyrelsens forslag til aktiviteter 2017: (se hjemmesiden).
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor, revisorsuppleant og
spilleudvalgsmedlemmer
Conny Wolff modtager genvalg.
Ejnar Jepsen modtager genvalg.
Benny Böttcher modtager genvalg.
Suppleant: Else Marie Petersen modtager genvalg.

Valg af revisor: Hanne Trøstrup.
Revisorsuppleant: Henriette Roberts.
Spilleudvalgsmedlemmer: Benny Böttcher, Hans Christian Johansen, Conny Wolff.
1. Evt.
Vinder af Rødvinsturneringerne 2016
Frede Søbye nr. 1
Lindy Villesen nr. 2
Georg Ahrends nr. 3

Uddeling af opmuntringsprisen: "Årets gris 2016"
Går til en person der har været pligtopfyldende, altid præcis med alt, hvad hun har lavet:
Conny Wolff

Ordet er frit:
Vi er glade for at Arne Matthiesen klarer køkkentjansen i år igen.

Tak for god orden.
Tak til Karen Thomsen
Tak til Ruth Schramm for alle de år, hvori hun har revideret regnskabet.

