Søgård Petanque Klub
Generalforsamling 16. februar 2016

Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede med spisning af gule ærter.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Gordon Lund blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var
rettidigt og korrekt varslet.
Henriette Roberts blev valgt som referent.
Stemmetællere ville blive valgt, hvis der opstod behov for afstemning.
2. Formandens beretning:
Gordon Lund afholdt formandens beretning som stedfortræder for Ole Dam
Frederiksen, som havde valgt at gå ud af bestyrelsen før tid. Gordon fortalte, at den
tidligere formand havde lavet et godt håndværksmæssigt stykke arbejde for klubben,
og at vi nu fremadrettet må hjælpes ad med de opgaver, der dukker op, som et fælles
projekt!
Gordon nævnte, at mange spillere havde klaret sig godt både ved stævner og
mesterskaber i DGI regi.
Formanden takkede alle for året, der gik.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Det reviderede regnskab blev gennemgået. Det viste et overskud på 2.727,25 kr.!
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 2016:
Conny fremlagde budgettet for 2016, og det blev godkendt.
I 2016 forventer man ingen overskud eller underskud.
Kontingent 2017 blev sat op til 300,00 kr. uanset alder.
5. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag om, at alle i bestyrelsen skulle have 300 kr. pr. år i
kørselstilskud. Forslaget blev forkastet.

Bestyrelsens stævneplan blev lagt frem:
Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2016:
Arbejdsdage:
Påskestævne:
Aabenraa Strandpetanque:
Midsommerstævne:
Klubmesterskab i double:
Klubmesterskab i triple:
DGI-Singlestævne:
Klubmesterskab i single:
Natpetanque:
Septemberstævne:
Aabenraa Strandpetanque:
Nytårssammenkomst (2017):
Rødvinsturneringer 2016:
00
Kl. 10 :
31/1

Datoer fastsættes senere!
mandag den 28. marts 2016
lørdag den 30. april 2016
17. -, 18. - og 19. juni 2016
lørdag den 6. august 2016
søndag den 7. august 2016
lørdag den 20. august 2016
søndag den 14. august 2016
fredag den 26. august 2016
søndag den 18. september 2016
lørdag den 1. oktober 2016
fredag den 20. januar 2017
28/2

27/3

30

26/4

31/5

28/6

26/7

00

25/9

30/10

27/11

18/12

Kl. 18 :
Kl. 10 :

30/8

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor, revisorsuppleant og
spilleudvalgsmedlemmer:
På valg til bestyrelsen var:
Arne Matthiesen og Gordon Lund.
Begge 2 blev genvalgt.
Suppleanten, Ejnar Jepsen, trådte ind i bestyrelsen da Ole Dam Frederiksen forlod
Søgård Petanque Klub.
Benny Böttcher kom ind i bestyrelsen i stedet for Marianne Nielsen, som gik før tid!
Valg af ny suppleant:
Else Marie Petersen blev valgt.
Valg af revisor:
På valg var Ruth Schramm, som blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
På valg var Henriette Roberts, som blev genvalgt.
Spilleudvalgsmedlemmer:
Benny Böttcher (Spilleudvalgsformand)
Conny Wolff blev genvalgt.
Hans Christian Johansen blev genvalgt.
Der var 50 medlemmer registreret i 2015.

7. Eventuelt:
Vinder af Rødvinsturneringen i 2015 blev:
1. plads:
Flemming Juel (Haderslev)
2. plads:
Else Marie Johansen
3. plads:
Hans Christian Johansen
Opmuntringsprisen ”Årets gris” blev tildelt Mogens Hansen, som rundhåndet har
støttet klubben økonomisk gennem året!
Mødet blev afsluttet med, at formanden takkede for god ro og orden.
Konstituering:
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig, som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Menigt medlem:
Menigt medlem:

Gordon Lund
Arne Matthiesen
Conny Wolff
Ejnar Jepsen
Benny Böttcher

Referent: Henriette Roberts

_________________________________________

Underskrift dirigent:

