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Referat af generalforsamlingen 

25. oktober 2017 

Formanden bød velkommen, idet han takkede for et stort fremmøde. Dejligt, at 

medlemmerne er interesseret i klubbens trivsel. 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Bjarne Carlslund som dirigent. Der var ikke andre forslag. 

Bjarne valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, dog med et lille hint til 

sekretæren, der havde glemt at sætte fremsendelsesdato på indkaldelsen, som også er lagt 

på hjemmesiden. 

Forsamlingen havde ingen indvendinger. 

Punkt 2. Formandens beretning. 

Formanden bød endnu engang velkommen – specielt til nye medlemmer – som han håber vil 

falde godt til i klubben. 

Vi er p.t. 45 aktive og 2 passive. Fremgang på 3. Vi har venteliste for nye medlemmer. 

Der har været spillet mange kampe og turneringer i PBAregi. Alle med virkelig fine resultater 

fra Føniksmedlemmer. Tillykke til alle vindere. 

Vores egen interne turnering er en fin måde at tilgodese så mange som muligt, således, at det 

ikke altid er de samme, der modtager præmier. 

Vi har sædvanen tro besøgt vore svenske venner. Fin dag. Resultatmæssigt ikke det bedste. 

Afslutningsfest afholdtes atter på Rødovregård. Fint arrangement med musik og fornøjelige 

timer. 

For at imødegå eventuel prisstigninger på baneleje, så har bestyrelsen besluttet at forhøje 

kontingentet til kr. 160 pr. måned. 

Dette træder ikraft, den 1.1.2018 

Formanden udtrykte en stor trak til følgende medlemmer, der alle har gjort en indsats for 

klubben: 
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Njall, for hjemmesiden 

Per for holdleder arbejdet 

Holdlederne, der har godt styr på holdene 

Grete, for at sørge for spisning 

Annalise, Per og Preben for styring af banefordeling. 

Festudvalget: Käthe, Marianne, Jette og Grete. 

Og sluttelig tak til bestyrelsen. 

Der var følgende kommentarer til formandens beretning 

Niels- Jørgen spurgte til snit på nye medlemmer (ventelister) 

Richard spurgte til oliering og pris på denne. Kr. 5,00 pr. bane. 

Njall takkede formanden for ledelse af klubben, idet han samtidig udtrykte utilfredshed med 

oliering. 

Richard roste hjemmesiden, men havde dog kommentarer til billeder af vindere fra tidligere 

år. 

Lars og Bjarne havde bemærkninger til oliering. Bestyrelsen blev pålagt at undersøge, hvilken 

olie, der lægges på. 

Maj-Britt foreslog en tilføjelse til hjemmesiden: Køb/salg bytte af bowlingudstyr. (dette kan 

fremsendes som forslag til kommende generalforsamling) 

Punkt 3: Regnskab. 

Kasserer Inge-Lise forelagde det revidere regnskab, der udviser et driftunderskud på kr. 

767,50. 

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke fremkommet forslag til behandling. 

Punkt 5: Valg iflg. lovene. 

Kasserer Inge-Lise Flügge blev genvalgt  
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Spillerudvalgsformand Per Husted Sørensen blev genvalgt 

Suppleant Sven-Aage Jonasson blev genvalgt. 

Punkt 6: Valg af revisor for 2 år. 

Ifølge indkaldelsen er Thorkild Andersen på valg. Han trækker sig af helbredsmæssige 

årsager. 

Bestyrelsen foreslår i stedet Anna-Lise Bloch, der blev valgt. 

Punkt 7: Valg af festudvalg for en 2 årig periode. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette punkt ikke  er anført i vore vedtægter. Der har 

været præcedens for valg til festudvalg i flere år. 

Følgende medlemmer blev genvalgt: 

Marianne Frisch, Jette Dolmer Skov, Käthe Jonasson og Grete Sørensen 

Punkt 8. Eventuelt. 

Dirigenten indledte med at meddele, at vi ikke kan beslutte noget under punktet, men  alt kan 

drøftes og foreslås. 

Bjarne indledte med at ønske, at vi indtaster på navn på scoretavlen ved træning om 

onsdagen. 

Formanden takkede Thorkild for udført revisionsarbejde og honorerede dette med en flaske 

vin. 

Grete spurgte til de to passive medlemmer (Rene Olsen og Benny) 

Henrik spurgte til træner. Emnet har været oppe tidligere. 

Der udspandt sig en dialog omkring måden at have træner på. Skal klubben betale eller skal 

de enkelte spillere, der modtager træning selv betale. 

Preben har haft en føler ude hos en eventuel træner.  

Når vi har haft bestyrelsesmøde, kommer der en information om dette emne. 

Niels-Jørgen spurgte til holdsammensætning. 

Som situationen er lige nu, kan vi flytte internt i Mesterrækken. Der udspandt sig også her 

en dialog omkring emnet, og der vendes tilbage med oplysninger om dette. 
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Sluttelig takkede formanden dirigenten for veludført arbejde og medlemmerne for udvist 

interesse for klubbens virke. 

 

2500 Valby, den 29. oktober 2017 

 

Preben Dahl    Bjarne Carlslund 

Sekretær     dirigent 


