Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland
Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00

Deltagere:
Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen.
Dagsorden.
Der var jf. vedtægterne på forhånd udsendt følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Regnskab vedhæftet.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har 2 forslag - vedhæftet.
5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse
2. forslag vedhæftet.
6. Valg af bestyrelse
a. formand (i lige år) Jan ikke på valg.
b. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år)
Christian og Torben er på valg.
7. Valg af en suppleant (hvert år).
Kim er på valg
8. Valg af medlemmer til underudvalg (hvert år) - pt. har vi ingen under udvalg.
- skal vi evt. lave et festudvalg ?
9. Valg af 1 revisor (hvert år)
Leif er på valg
10. Valg af 1 revisor suppleant (hvert år)
Knud er på valg.
11. Eventuelt.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Følgende blev valgt
Dirigent: Karl Børge Pedersen
Referent: Margit Pedersbæk
Stemmetællere: Britta og Anders
2 . Formandens beretning
Se vedhæftet beretning
Kommentarer:
Torben opfordrede til at man så vidt muligt prøvede at komme ud og deltage i DPF-stævner,
og at vi i den forbindelse organiserede samkørsel. Licensspillere opfordres til at deltage i
danmarksmesterskaber.

Jan : Havde en tilføjelse vedrørende repræsentantskabsmødet i DPF. Han har tidligere sendt
indbydelsen rundt til alle medlemmer, men efter at have spurgt hos kontoret hos DPF har vi
fået afklaret, at vi kun kan sende to deltagere, svarende til de to stemmer, som vi har. Det
bliver formentlig Jan og Torben, der deltager den 12. marts.
Øvrige kommentarer bl.a. omkring fremtidige træningsaftner og evt. afholdelse af eget stævne
behandles under eventuelt.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Christian Rytter gennemgik det uddelte regnskab.
Han gjorde bl.a. opmærksom på, at vinterlandsturnering var opført både under indtægt og
udgifter fordi deltagerne selv havde betalt holdgebyr via indbetaling til klub-kontoen.
Klubtøj dækker over udgifterne til T-shirts og trykning på disse.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag to forslag:
Forslag 1
Forslag til vedtægtsændringer:
Nuværende:
§8
Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede og valgbare, dog skal kassereren
være fyldt 18 år. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent.
Ønskes ændret til:
§8
Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede og valgbare, dog skal kassereren
være fyldt 18 år. Deltagelse i generalforsamlingen kræver medlemskab.
Forslaget var begrundet i, at nye medlemmer også skulle have mulighed for at deltage i
generalforsamlingen. Og kontingent for indeværende år fastsættes først på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen trak imidlertid forslaget tilbage, fordi de efter fremsættelsen var blevet
opmærksom på, at en sådan ændring ville kræve ændringer i flere af paragrafferne i
vedtægterne.
Bestyrelsen vil i stedet overveje, som de til næste år skal fremsætte en mere gennemarbejdet
forslag til vedtægtsændringer.
Forslag 2
Som medlem af Petanqueklubben Nordjylland indgår betaling for sommerlandsturneringen i
kontingentet.
Bestyrelsen foreslår, at vinterlandsturneringen indgår på lige fod, således at klubben betaler
deltagergebyr ifb. vinterlandsturneringen. Derfor er der udarbejdet 2 budgetforslag. Vi
forventer to hold i vinterlandsturneringen næste år og derfor vil vedtagelse af forslaget betyde
at kontingentet skal hæves med 50 kr. pr. år til i alt 450 kr.

Kommentarer:
Britta: Synes at deltagerne i vinterlandsturneringen selv skal betale holdgebyret, da ikke alle
ønsker at deltage.
Torben: Formålet med klubben - og det man betaler for - er den fælles træning samt
deltagelse i sommerlandsturneringen. Synes derfor ikke holdgebyr for VLT
(Vinterlandsturnering) skal omfattes af kontingentet.
Forslaget blev efter afstemning forkastet med 12 stemmer imod.
Torben opfordrede medlemmerne til at deltage i vinterlandsturneringen - selv om deltagerne
selv betaler holdgebyret.
5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse
Bestyrelsen havde på forhånd fremsendt to budgetforslag - afhængig af om det fremsatte
forslag vedrørende vinterlandsturneringen blev vedtaget.
Da dette forslag jf. pkt. 4 blev forkastet, blev følgende budgetforslag fremsat:
Indtægter
Indestående på Spar Nord, Giro og kassebeholdning
Kontingent 2011 (25*400)
Indtægter i alt
Udgifter
Kontingent og Porto
DPF medlemskontingent
Porto + servicegebyr
Stævner/turneringer
DPF holdkontingent (Danmarksserien)
DPF holdkontingent (Regional inkl. fælleslicens)
Generalforsamling og møder
Klubtrøjer - nye medlemmer
Trænerudgifter
Udgifter i alt

975
10000
10975

750
50
1000
1150
1500
600
2600
7650

Christian havde bl.a. følgende kommentar til budgettet:
- Udgiften til klubtrøjer omfatter kun T-shirts til nye medlemmer. Det forudsættes at øvrige
stadig kan anvende T-shirts fra sidste år
Kim: Hvad med udgifter til snore og tavler til vore egne stævner.
Torben: Vi har ikke budgetteret med hverken indtægter eller udgifter til egne stævner. Hvis vi
vælger at afholde et stævne, må eventuelle udgifter til eksempelvis snore og tavler gå fra
indtægterne ved stævnet.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

6. Valg af bestyrelse
Torben og Christian var på valg. Begge blev genvalgt.

7. Valg af en suppleant.
Kim O. Nielsen blev genvalgt

8. Valg af medlemmer til underudvalg (hvert år) - pt. har vi ingen under udvalg.
Der blev nedsat et festudvalg med følgende medlemmer:
Britta Skalshøj, Annette Lundegaard og Leo Pallesen.
9. Valg af 1 revisor
Anders Larsen blev valgt
10. Valg af 1 revisor suppleant (hvert år)
Knud Madsen blev genvalgt
11. Eventuelt.
Mandagstræning
Vi fortsætter med mandagstræning kl. 18.30.
Torben undersøger, om han kan lave en slags tilmeldingssystem, så man har mulighed for at
se, hvem der kommer til træning.
Afholdelse af eget stævne
Skal vi afholde et stævne for at tjene lidt penge til klubben?
Der var positiv stemning for dette og bestyrelsen bemyndiges til at undersøge om de kan finde
et tidspunkt, hvor det ikke bliver samtidig med klubstævner eller DGI-stævner.
Opfordring fra Anders til at søge Tuborg-fonden, hvis vi har brug for indkøb af materialer til
stævneafholdelse.
Indendørsbane
Opfordring fra Britta til holde øje med, om der findes forladte drivhuse eller lignende, som kan
anvendes til indendørsbaner.
Tilbud om prøvetræning
Foreslog at vi lavede et tilbud til klubberne, om at de kunne komme til prøvetræning i
petanqueklubben Nordjylland.
Ideen er noteret af bestyrelsen.
Licens
DPF vil gerne have en samlet bestilling, så indbetaling for licens sker til klub-kontoen og Jan
samler bestillingerne sammen. Jan noterede sig, hvem af de fremmødte, der for nuværende
er interesseret i at tegne licens. Jan vil sende en mail rundt, om hvordan man bestiller licens.
Fleece-trøjer
Det er desværre ikke muligt at skaffe flere af de grønne fleece-trøjer, som mange medlemmer
købte sidste år.
Christian har derfor undersøgt mulighederne for at købe fleece-trøjer hos den leverandør, hvor
vi har købt vore T-shirts.
Han havde en fleece-trøje med i lime-grøn farve for at høre om, der var interesse for at købe
denne trøje. Trøjen, som er rigtig god kvalitet, koster 250, kr.
Der var stor interesse for den fremviste fleece-trøje, og Christian vil forsøge om han kan skaffe
nogle trøjer, så vi har mulighed for at finde den rigtige størrelse. Det kunne eksempelvis være
til orienteringsmødet den 13. marts.

Bornholm
Jan har tidligere udsendt indbydelse til stævne på Bornholm den 6.-.8. maj. Jan fremviste det
modtagne materiale om stævnet. Torben og Britta overvejer at deltage.

Sommerlandsturnering:
Sommerlandsturnering er fastsat til følgende datoer:
30. april
18. juni
13. august
17-18. september (finalestævne)

