
  

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling 2018  

1. Valg af dirigent. 

  Lars Lauridsen blev valgt til dirigent 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  

 Året der er gået, sæsonen 2018 vil først og fremmest fremstå som sommeren uden ende, 
dejligt. Det var også første år med ny bestyrelse. Vi havde lagt os i selen for at fremme nogle 
af de ting, vi mente trængte til at blive opfrisket, det være sig både kalenderen for året, samt 
opdateringer af årets løbende turneringer. Dette med den positive indvirkning, at vi har set en 
markant fremgang i antal deltagere, ikke bare til vores løbende årsturneringer, men også til 
vores almindelige tirsdage generelt. Sort på hvidt har vi set en fremgang i antal medlemmer 
fra 86 til 109, og håber selvfølgelig at fortsætte denne fremgang. Dog bliver der kun 
budgetteret med en medlemsfastholdelse.  

Bestyrelsen håber på at fortsætte takterne fra denne sæson, til den de kommende sæson 
2019, og at kalenderen ligger klar kort inde i det nye år, udebaneturen er allerede på plads til 
tirsdag den 25. juni 2019 på Stensballegårds anlæg. 

Beretningen afsluttes med et lille opråb til medlemmerne om, at kigge lidt på 
korttidsplanlægningen, således at det undgås at tilrette månedsturneringer alt for meget efter 
endt tilmeldingsfrist. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger 
 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter. 

 Forslag om at hæve kontingentet til 325 kr. Forslaget omkring at hæve kontingentet, blev 
vedtaget uden modsvar, og bliver dermed realiseret til den kommende sæson 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

 Forslag om dynamisk rækkeinddeling. Inddeling ved start af sæsonen, samt ny inddeling midt 
på sæsonen. Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen arbejder videre på at forsøge en 
midtvejsdeling af rækkerne 

 
6. Forslag fra medlemmerne. 

 Ingen forslag modtaget 
 

7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

 Eddy Thorndal og Carsten Ekstrøm er på valg. Begge bestyrelsesmedlemmer der var på valg 
modtog genvalg 

 

8. Valg af revisor. Poul Ditlev blev genvalgt som revisor 
 

9. Eventuelt 

 Interesse for indhentning af tilbud på merchandise (polo, bag-klæde, windbreaker etc.)? Der 
var interesse for yderligere medlemstilbud, og bestyrelsen arbejder videre med at indhente 
tilbud 
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