Søgård Petanque Klub
Generalforsamling 24. februar 2015

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.
Georg Ahrends og Flemming Jacobsen blev valgt som stemmetællere.
2. Formandens beretning:
Formanden, Ole Dam Frederiksen, takkede alle medlemmer, som har hjulpet til på
arbejdsdagene det forgangne år.
Ole gav udtryk for, at spillerne generelt er blevet bedre til at spille petanque.
På den negative front må vi konstatere, at vi igen har haft indbrud, så årets første dyrebare investering gik til nye hængelåse, som skulle være klippesikre. Der blev stjålet
en buskrydder og en del fiskars værktøj i form af grensakse og lignende. En kabelrulle
og en hækkeklipper fulgte også med tyvekosterne.
Klubben har fået et par nye medlemmer, og året er forløbet ganske fint.
Formanden takkede alle for året, der gik.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Conny Wolff fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på 3.371,69
kr.! Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 2016:
Conny fremlagde budgettet for 2015, og det blev godkendt.
Kontingentet er uændret i 2016.
Seniorer:
200 kr.
2 personer:
350 kr.
Husstand:
400 kr.
Pensionister: 150 kr.
Juniorer:
100 kr.

5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsens stævneplan blev lagt frem:
Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2015:
Arbejdsdage:
Påskestævne:
Aabenraa Strandpetanque:
Senior-juniorstævne:
Midsommerstævne:
Klubmesterskab i double:
Klubmesterskab i triple:
DGI-Singlestævne:
Klubmesterskab i single:
Natpetanque:
Septemberstævne:
Aabenraa Strandpetanque:
Nytårssammenkomst (2016):
Rødvinsturneringer 2015:
00
Kl. 10 :
25/1
22/2

Datoer fastsættes senere!
mandag den 6. april 2015
lørdag den 25. april 2015
Fredag aften om sommeren i maj eller juni!
19. -, 20. - og 21. juni 2015
lørdag den 1. august 2015
søndag den 2. august 2015
lørdag den 8. august 2015
søndag den 9. august 2015
fredag den 28. august 2015
søndag den 13. september 2015
lørdag den 3. oktober 2015
fredag den 22. januar 2016
29/3

30

28/4

26/5

30/6

28/7

00

27/9

25/10

29/11

27/12

Kl. 18 :
Kl. 10 :

25/8

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor, revisorsuppleant og spilleudvalgsmedlemmer:
På valg til bestyrelsen var:
Ole Dam Frederiksen, Conny Wolff og Marianne Nielsen.
Alle 3 blev genvalgt.
Valg af suppleant:
På valg var Ejnar Jepsen, som blev genvalgt.
Valg af revisor:
På valg var Ruth Schramm, som blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
På valg var Henriette Roberts, som blev genvalgt.
Spilleudvalgsmedlemmer:
På valg var Ole Dam Frederiksen, Conny Wolff og Finn Vilstrup.
Ole dam Frederiksen og Conny Wolff blev genvalgt.
Finn Vilstrup ønskede ikke genvalg. I stedet blev Hans Christian Johansen valgt ind i
spilleudvalget.
Der var 48 medlemmer registreret i 2014.

7. Eventuelt:
Vinder af Rødvinsturneringen i 2014 blev:
1. plads:
Else Marie Johansen
2. plads:
Marianne Nielsen
3. plads:
Finn Vilstrup og Conny Wolff
Opmuntringsprisen ”Årets gris” blev tildelt Finn Vilstrup for sit store engagement i at
holde området omring banerne ved lige.
Vi har fået et nyt medlem fra Guderup, Philip Malmos, som vil præsentere os for et
spil, der er nært beslægtet med petanque, nemlig Boule Lyonnaise.
Bestyrelsen finder en dag i foråret, når det er blevet lidt varmere i vejret, hvor man
vil invitere andre klubber ned for at få en demonstration af spillet!
Mødet blev afsluttet med, at formanden takkede for god ro og orden.
Referent: Henriette Roberts

