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Referat af generalforsamling i Føniks, den 30.10.2019

Formanden Paul Hansen bød velkommen og takkede for et stort fremmøde.

Punkt 1: valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bjarne Carlslund, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dog med den 
bemærkning, at der på Dagsorden skal stå en indkaldelsesdato:

Dette må sekretæren tage til efterretning.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden:

Punkt 2: Formandens beretning

Der er 50 medlemmer i klubben, heraf 48 aktive og 2 passive.

Vi har to på venteliste.

Njall og Børge er udmeldt af klubben. I stedet er Torben Mikkelsen vendt tilbage 
efter sygdom.

Et nyt medlem Jørgen Hansen er syg. Han forventer at komme til januar 2020

Der kommer et nyt medlem, en dame ved navn Anne Jensen. Hun deltager fra 
8.1.2020.

Vores tur i foråret til Sverige:

Vi fik store klø i bowling. Til gengæld var maden virkelig god.

Bestyrelsen har drøftet samkvemmet med svenskerne og måske, finder bestyrelsen 
ud af et nyt koncept. Herom senere.

Samkvemmet på fredag, den 1.11.2019 er der tilmeldt 40 til spisning.

Vedr. PBA:

Her havde Føniks et forrygende år med mange flotte placeringer og vindere.

Klubben har to syge medlemmer: Maj-Britt og Preben, der begge har modtaget 
blomster i erkendtlighed.
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Hjemmesiden:

Efter Njalls udmeldelse har klubben en udfordring med hjemmesiden. Frank 
Aggergaard har påtaget sig, at overtage administrationen af siden. Stor tak for 
dette.

Dansk Bowlingforbund:

Der er rettet henvendelse til klubben omkring oprettelse af en pensionistbowler 
afdeling (turnering). Paul Hansen og Bjarne Carlslund har deltaget i møde med Jan 
Donde – Dansk bowlingforbund. Hver klub skal betale kr. 500,00 om året for at være 
medlem.

Vi har takket pænt NEJ. Vi har intet hørt siden.

Jubilæum:

Klubben har 20 års jubilæum i 2020. Bestyrelsen har vedtaget, at der holdes en fest 
samtidig med den sædvanlige afslutningsfest ultimo maj 2020.

Herefter rettede formanden tak til følgende:

 Holdlederne og Per 
 Festudvalget
 Madmor Grete Sørensen og nummermand Per Sørensen
 Bestyrelsen.

Formadens beretning er herefter afsluttet.

Dirigenten forespurgte om, der var kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

Grethe S: Hvorfor kun én fest. Formanden: økonomi

Liselotte: spurgte til udtagelse af spillere til svenskerbesøg i efteråret  2018. Hun 
havde haft udfordringer med at komme med. Formanden redegjorde for 
udtagelseskriterier.. Der bruges 8 damer og 12 herrer. Det er også svenskerne, der 
muligvis har udfordringer med at stille fuldt damehold.

Lars Rasmussen foreslog, at der kunne tilkøbes flere baner, således, at vore damer 
kunne spille – måske med/mod hinanden.

Grethe A: gjorde opmærksom på, at der til stævnet i Sverige i 2019 manglede 2 
Føniksdamer.
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Punkt 3. Aflæggelse af regnskab.

Ingelise aflagde regnskabet og redegjorde for posterne. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag.

Punkt 5: Valg iflg. lovene.

Valg af kasserer: Inge-Lise er på valg og er villig til genvalg.

Der var ingen modkandidater. Inge-Lise er valgt.

Valg af spillerudvalgsformand: Per Husted Sørensen er på valg og er villig til genvalg.

Der var ingen modkandidater: Per valgt.

Valg af suppleant: Sven-Aage Jonasson er på valg, og er villig til genvalg.

Der var ingen modkandidater. Sven-Aage valgt.

Valg af revisor for 2 år.

Anna-Lise Bloch er på valg, og villig til genvalg.

Der var ingen modkandidater. Anna-Lise valgt.

Valg af festudvalg: På valg er Marianne Frisch og Jette Dolmer Skov. Begge villige til 
genvalg.

Der var ingen modkandidater: Begge valgt.

Punkt 8. Eventuelt.

Her gjorde dirigenten opmærksom på, at der ikke kan besluttes noget under dette 
punkt.

Maj-Britt og Preben takkede begge for blomster, som de fik i forbindelse med 
sygdom.

Formanden oplyste, hvorledes holdene sættes, når der mangler spillere på grund af 
sygdom eller lign. Førsteholdet prioriteres først.

Henrik skal opereres i knæet.
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Maj-Britt mente, at holdlederne allerede nu skal sætte sig sammen for at drøfte 
situationen. (Iflg. PBAlove kan der ændres på holdene, når halvdelen af turneringen er
spillet).

Klubben har 8 reserver.

Grethe A: spurgte til spillerflytning på MA + MD. (der kan rykkes fra kamp til kamp). 
Spiller sidder ikke over.

Niels Jørgen stillede sig til rådighed på et hold for at tjene klubben.

PBAresultater ligger på PBAs hjemmeside.

Formanden takkede dirigenten for udført arbejde.

Mødet slut kl. 12,49

Preben Dahl

Sekretær.


