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Referat fra generalforsamling torsdag den 21. apr.2a22 i vores klublokale
på SkibbyhØj, hvor der deltog 31 medlemmer, inclusive 5 bestyrelses-
medlemmer.

Formanden Hanne Pedersen, bød velkommen tilgeneralforsamlingen og
gik over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Dirigent: Henning Pedersen
Stemmetællere: Helge Pedersen og Bendt Olsen
Referent: Bodil Pedersen

Henning takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt og lovlig.

Formandens beretning for det forløbne år.
Hanne Pedersen aflagde beretning for det forløbne år og havde et medlemstal på 41. Vi
spillede både tirsdag og torsdag, hvor der var fin tilslutning. Velux fonden gav midler til en
hjemmeside og en trækvogn, som dog er solgt igen. Formanden oplyste, at vi mistede
Martin ljanuar måned og Jane i februar måned. Vi husker, hvordan Martin kom med en
krykke i den ene hånd og en kølle i den anden. Ære være deres minde.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

Forelæggelse af det reviderede regnskab fra ZO2l til godkendelse.
Jette Kristensen fremlagde regnskabet.
Der blev spurgt til lokaleudgifter, som var udgifter til en spritautomat og et ekstra skab.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for år 2AZZtil godkendelse.
Jette Kristensen frernlagde bestyrelsens budgetforslag.
Budgetforslaget blev godkendt uden bemærkninger.

Fastsættelse af kontingent for næste år.
Kontingent på 200 kr. fortsætter i det kommende år.

Behandling af indkomne forslag.
Karen Værens kom med et forslag, som udtrykte ønske om, at man kom tiltiden. Det er 15
min før start til spil, så der er tid til at fordele banerne i ro og orden, og vi kan spille til
tiden, hvilket er rimeligt.

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen -Jette (modtager genvalg) og lnger (ønsker ikke
genvalg)

Jette Kristensen blev genvalgt.
Svend Larsen blev valgt i stedet for lnger Sørensen
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8. Valg af 1. Suppleant: Vivi Jensen (modtager genvalg).

ViviJensen blev valgt.

9. Valg af bilagskontrollant: Nina Sahl (modtager genvalg).

Nina Sahl blev valgt.

Valg af suppleant for bilagskontrollant: Agnethe Winther {ønsker ikke genvalg}
lnger Sørensen blev valgt.

10. Eventuelt

Hanne Pedersen bød Svend Larsen velkommen i bestyrelsen og takkede lnger for hendes
mange år i bestyrelsen.
Derudover orienterede Hanne Pedersen om stævner: 5. juli, 23. aug., 13. sept. oB

afslutning den 6.okt. 22.
Hvis der er ønske om at spille turnering, kan man orientere sig på DKU's hjemmeside.
Mere fra DKU bl.a. træf i Nysted.
Hvis nogle vil af med brugte køller og kugler er prisen 150 kr. er klubben altid interesseret.

Henning Pedersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Hanne Pedersen takkede Henning Pedersen og afsluttede dermed generalforsamlingen
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Hanne Pedersen
formand

Referent: Bodil Pedersen


