
Referat af Føniks bowlingklubs ordinære generalforsamling den 26. ok-
tober 2022.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1.  Valg af dirigent
Første punkt på den udsendte dagsorden for generalforsamlingen er valg af
dirigent.

Formanden foreslår Bjarne Carlslund. Formanden spurgte, om der er andre
forslag til dirigent?

Da dette  ikke er  tilfældet  konstaterede formanden,  at  Bjarne Carlslund er
valgt, og gav hermed ordet til dirigenten.

Bjarne Carlslund takkede for  valget  og konstaterede generalforsamlingens
lovlige indkaldelse og lovlighed, og gav ordet til formanden for aflæggelse af
beretning for det forløbne år.

2.  Formandens beretning 2021/2022
Vi er 46 aktive og 6 passive medlemmer, dvs vi ”mangler” 4 nye medlemmer.

Vi har desværre haft og har nogle medlemmer, der har været er syge, og som
ikke har deltaget i træning og på hold, vi håber de snart vender tilbage.

Der er jo sket meget i denne sæson, hvor hallen har været lukket flere gange
på grund af corona. Det har efterfølgende fået vores hal til at køre på pum-
perne med prisstigninger både på baner og i restauranten.

Der afholdes repræsentantskabsmøde i den selvejende institution i morgen
torsdag. Vi ved så ikke, om det munder ud i endnu nogle prisstigninger.

Der vil måske også være kontingentforhøjelse på vej.

Turneringen:
Mesterrækken: Nr. 1 er Føniks1, nr. 2 Føniks2 og nr. 7 er Føniks 3.
Række 1: Nr. 1 er Føniks5, nr. 3 Føniks4 og nr. 8 Føniks6.
Række 2: Føniks7 er nr. 6.
Række 3: Føniks8 er nr. 7.

Men der er jo mange kampe igen, så det kan hurtigt skifte.

Der er ikke mere at sige lige nu.



Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

5., 6. og 7. Valg ifølge lovenes § 5:
a) Valg af formand: Afgående Paul Hansen, der ikke ønskede genvalg.
b) Afgående sekretær Marianne Frisch, der blev genvalgt. 
c) Valg af 1 revisor for 2 år: Afgående revisor var Liselotte Dahl, der blev

genvalgt. 
d) Valg af festudvalg: Afgående Jette Skov, der ikke ønskede genvalg, og

Anna Lise Bloch, der blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Richard Rasmussen til ny formand, der blev valgt.

Som nyt medlem af Festudvalget blev valgt Grethe Aggergaard.
 
8. Eventuelt
Paul takkede for hurtig generalforsamling, takkede bestyrelsen for godt sam-
arbejde. Takkede også udvalgene for samarbejde gennem årene.

Til sidst tak til alle, det havde været en fornøjelse at være formand.

Inge-Lise takkede Paul for godt formandskab og overrakte gave fra os alle.

Richard takkede for valget og tilliden til ham.

Der blev stillet spørgsmål til, om der kunne indføres nogle træningsonsdage.

Dette blev drøftet, og Richard og Børge ville se på det og komme med et ud-
spil, men det kan ikke ændres før eventuelt til næste sæson.

Hanne påtalte de dårlige baner i Taastrup, særlig med hensyn til olie.

Bjarne fortalte om problemerne i hallen i Glostrup.

Paul nævnte, at trøjedamen beder os om at samle f.eks 10 trøjer, før der sen-
des til syning.

Generalforsamlingen er ovre og Bjarne takkede for god ro og orden.

2


	3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
	4. Behandling af indkomne forslag
	5., 6. og 7. Valg ifølge lovenes § 5:
	8. Eventuelt

