Referat fra generalforsamlingen på Skibbyhøj
torsdag den 17. juni 2021!

I generalforsamlingen deltog 22 medlemmer inclusive 5 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden, Hanne Pedersen, bød velkommen til generalforsamlingen og gik over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Dirigent: Henning Pedersen
Stemmetællere: Helge Pedersen og Frank Ness
Referent: Lene Frandsen
Henning Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og
lovlig.

2. Formandens beretning for 2020
Hanne Pedersen aflagde beretning.
I år er min beregning kort – året 2020 var i høj grad påvirket af Corona-situationen.
Vi kunne ikke starte som planlagt i april, men måtte vente til den 9. juni.
Klubben holdt et medlemstal på 38 og både tirsdag og torsdag mødte mange til spil.
Klubbens sociale samvær måtte vi desværre lægge på hylden og alle fulgte de pålagte restriktioner positivt.
Det lykkes at holde generalforsamling og Midtvejsstævne i august med 22 fremmødte medlemmer.
Desværre måtte bestyrelsen ændre den planlagte afslutning og tusmørkekrolf, som vi heldigvis mødte
forståelse for.
Bestyrelsen og Baneudvalgets arbejde var bestemt ikke mindre på grund af Coronalen. Der er nemlig
mange praktiske ting, der skal ordnes og I skal alle sammen have min store tak for jeres positive og frivillige indsats i klubben.

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse
Jette Kristensen fremlagde regnskabet.
Bent Kristensen spurgte til beløbet ”Lokaleomk. Kr. 198,00”. Beløbet er brugt til indkøb af håndsprit i
forbindelse med Corona.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4. Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for 2021 til godkendelse
Jette Kristensen fremlagde bestyrelsen budgetforslag.
Budgetforslaget blev godkendt uden bemærkninger.
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5. Fastsættelse af kontingent for 2022 – bestyrelsen foreslår 200,00kr.
Hanne Pedersen gav begrundelse for nødvendigheden af en stigning på 100%.
•
•
•
•

Foreningsgebyret i Nordea blev i 2020 forhøjet fra 300,00 til 1.000,00 kr. årligt.
Plæneklipperen skal til service og have brændstof.
Hjemmesiden vedligehold og opdateringer. Velux Fonden har givet midler til oprettelsen.
Vedligeholdelse af lokale og baner.

Bendt Olsen kommenterede, at trods kontingentforhøjelsen ville der være en mindre budgetoverskridelse. Hanne Pedersen nikkede accepterende og sagde samtidig, budgettet var lagt, inden klubben fik
penge til en hjemmeside.
Agnethe Winther roste hjemmesiden. Hjemme hos hende fandt de den super god.
Bent Kristensen fandt hjemmesiden OK, måske den er lidt flad – men det er jo en start.
Herefter blev kontingentet for 2022 godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag modtaget.

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Hanne Pedersen og Bodil Larsen – begge er villige til genvalg. Lene Frandsen ønsker ikke genvalg.
Hanne Pedersen og Bodil Larsen blev genvalgt. Bodil Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af:
2. suppleant (vælges ulige år) Helge Pedersen – er villig til genvalg.
Helge Pedersen blev genvalgt.

9. Valg af:
Bilagskontrollant: Bodil Pedersen, som netop er valgt til bestyrelsen.
Nina Sahl blev nyvalgt til bilagskontrollant.
Suppleant for billagskontrollant: Agnethe Winther blev genvalgt.

10. Eventuelt
Hanne Pedersen bød Bodil Pedersen velkommen til bestyrelsen og ser frem til samarbejdet og takkede
Lene Frandsen for perioden, og sagde ”Lene - jeg er ked af, du stopper. Du har været en god inspirationskilde m.m.”.
Derudover orienterede Hanne Pedersen om:
• Velux Fonden havde også givet midler til indkøb af en trækvogn, som skal anvendes ved større arrangementer til transport af forskellige ting mellem klublokalet og banerne.
• Depotrummet trænger til ”en kærlig hånd”, der skal ryddes op og måske lidt maling.
En henvendelse til Hornsherred fik desværre ikke et positivt udfald, hvilket var meget skuffende.
Såfremt der er medlemmer, der kan afsætte lidt tid til at hjælpe, vil de være mere end velkomne.
• Klubben aftager gerne brugte køller og kugler.
• Midtvejsstævnet bliver midt i august. Hvis der er medlemmer, som ikke ønsker at spille, er der altid
brug et nogle hjælpende hænder til andre ting.
Henning Pedersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Hanne Pedersen takkede
Henning Pedersen og afsluttede dermed generalforsamlingen.
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