
Referat af generalforsamling 

24.10.2018 

afholdt i World Cup Hallen 

 

Formanden Paul Hansen bød velkommen. 

Bestyrelsen foreslog Bjarne Carlslund som dirigent. 

Der var ingen andre forslag. 

Bjarne blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet, dog med den anke, at der ikke på dagsordenen er anført en 

dato. (dette tager sekretæren til efterretning). 

2. Formandens beretning 

Klubben har 49 medlemmer. Der er 2 passive og 4 på venteliste. Der har 

været en medlemsfremgang på 4. 

Klubbens mål er 50. Dette er nået. 

I foråret var klubben på besøg hos svenskerne, og her blev vi ”kørt” ud af 

banerne. De havde mange dygtige spillere med. MEN nu kommer vore 

svenske venner på besøg hos os. Lad os denne gang vinde.  

Såfremt man tilmelder sig til spil, er det en selvfølge, at man deltager i 

spisning. Man kan også melde sig til spisning uden spil. 

I PBA sammenhæng var vi stærkt repræsenteret i mange stævnet fra år 

2017/2018, med en del præmier i bagagen. 

 

Ligesom vi i det senest 9-pins stævne vandt flotte placeringer: 



 

Formandens beretning blev godkendt. 

3.. Regnskabsaflæggelse 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

4. Indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

5. Valg iflg. lovene. 

Følgende blev genvalgt: 

Som formand: Paul Hansen 

Som sekretær: Preben Dahl 

Som suppleant: Sven-Aage Jonasson. 

6. Valg af revisor: 

Liselotte Dahl genvalgt. 

7. Valg af festudvalg: 

Genvalg af Jette Dolmer Skov og Marianne Frisch 

8. Eventuelt. 

Formanden rettede en stor tak til følgende: 

Holdlederne 

Spilleudvalgsformand og nummer”pige”  Per Husted Sørensen 

Administrator af hjemmesiden: Njall 

Bjarne for resultatformidling. 



”madmor” Grethe 

Bestyrelsen. 

Sluttelig en stor og varm tak til Käthe, der efter mange års ihærdig 

indsats for klubben, har valgt at drosle lidt ned med  aktiviteter. Käthes 

indsats blev belønnet med flasker. 

Rød kegle kan KUN vindes i første serie (dette træder i kraft pr. 

01.11.2018). 

Spisning 7.11.2018 droppes (der er hold, der spiller kamp) 

Grethe Sørensen spurgte til vore syge medlemmer. 

Formanden meddelte, at der har været kontakt til følgende: Lars 

Rasmussen, Børge Jensen og Ebbe Holm. Lars og Børge har modtaget 

erkendighed fra klubben. Ebbe holm, der har det skidt, ønsker ikke at 

modtage besøg. 

Bjarne:  

Fortalte at Sven-Aage gør en stor indsats for PBA ved at udarbejde 

diplomer og spilleplaner. Stor tak for dette. 

Lars Klokkedal udtrykte en stor tak for velkomsten for sig selv og de 

øvrige nye medlemmer. De føler sig godt modtaget. 

Per gjorde opmærksom på, at der er dead-line 7.12.2018 for ændring af 

fordeling af spillere på holdene. Holdleder og Per drøfter, om nødvendigt, 

dette. 

Preben gjorde på vegne en spiller, der ikke kunne deltage i 

generalforsamlingen, opmærksom på, at vi på scoretavle indkoder navn. 

Dette gør det nemmere at lære hinandens navne at kende. 



Richard gjorde opmærksom på en uheldig hændelse i forbindelse med 9-

pinsstævnet. Det drejer sig om banefejl og flytning af bane. PBA 

formanden er obs. på dette og har talt med Hallens personale om 

hændelsen. 

Et PBA bestyrelsesmedlem fra en anden klub er ikke blevet behandlet 

særlig pænt af en person fra Hallen. 

Liselotte: spurgte til svenskerbesøg. 

Klubben betaler for banerne. Som tidligere nævnt betaler man for 

spisning, selvom man ikke spiller. Svenskerne er vore gæster, og klubben 

erholder udgifter hertil. 

Bjarne: takkede bestyrelse og medlemmer for det at være i en god og 

social klub. 

Grethe Aggergård: spurgte til betalingsmåden for stævner med videre. 

Det er ønskeligt, at der er anføres et kontonummer i indbydelsen. 

 

Preben Dahl 

Sekretær 

 

28.10.2018 

 


