Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland
Mandag den 10. februar kl. 19.00
Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ – Skolekøkkenet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand Susanne Tønder – På valg – ønsker genvalg.
b. Kasserer Anders Larsen + 1 bestyrelsesmedlem Torben Skalshøj
7. Valg af en suppleant – 1 år
8. Valg af medlemmer til underudvalg (tovholdere) – Alle 1 år
a. Petanquemekkaet
b. Hjemmesider
c. Torsdagsturneringer
d. Andet
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – begge 1 år
10. Træner har ordet.
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Referent : Margit
Dirigent: Jan
Stemmetællere: Britta og Finn
2. Formandens beretning
Skriftlig beretning er vedhæftet.
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3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Bemærkninger fra kasseren til referatet:
Vi forsøgte os i 2013 med salg af SIFA sommerskrabere. Det gav et overskud på 1200 kr.
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Petanquemekkaets penge hidtil har stået på klubbens konto. Disse er nu opgjort og trukket ud af
regnskabet. Driftsunderskud på 26.257 skyldes at petanquemekkaets penge trækkes ud. Samlet
set er der overskud på driften på kr. 3733.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før
generalforsamlingen)
Et forslag er indkommet: fra bestyrelsen.
Der SKAL vælges min 1 gerne 2 planlæggere/strateger som vil stå i spidsen for at planlægge og få DM til
Aalborg i 2015. ( "skal" menes HVIS vi da skal søge om at få DM til Aalborg.)
Forslaget giver anledning til to spørgsmål
1. Skal vi søge om DM i 2015 ?
2. Hvem vil i givet fald være tovholder og hjælpere

Torben har spurgt efter , om der findes en hvidbog for afholdelse af DM. Dette undersøges, vi har
ikke fået en endnu.
Ved afholdelse af DM skal vi stå for : forplejning, baner, mulighed for overnatning. Det ved
forplejningen, at vi har mulighed for at tjene penge til klubben.
Ved LM i sekstete er der aftale om overnatning og camping ved Sønderbroskolen. Det kan
formentlig kopieres.
Konklusionen blev, at da ingen meldte sig til at være tovholder, så søger vi ikke DM i 2015
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5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse

Indtægter:
Kontingenter (23x300)

6.900,00

Kontingenter (4x100)

400,00

Renter

20,00

Aktivitetstilskud AK

0,00

Kørselstilskud Sifa

5.000,00

Overskud stævner - (torsdagsmix)

1.500,00

Klubbonus

100,00

SIFA sommerskraber måske 1000 kr

0,00

Indtægter i alt

13.920,00

Udgifter:
DPF klubkontingent

600,00

Holdgebyrer DPF - (tilmelding & Licens)

2.200,00

Kontingent Sifa

400,00

Trænerudgifter *

2.600,00

Spillertrøjer

0,00

Kontorhold m.v.

300,00

Generalforsamling og møder

1.500,00

Gaver

200,00

Hjemmeside

100,00

Afslutningsstævne max. tilskud (fordelt pr.

5.000,00

spillere) 5000
Diverse Karolinelund

1.000,00

Udgifter ialt

13.900,00

Over / Underskud

20,00
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Budget tager udgangspunkt kontingent på 300 kr. , som bestyrelsen har forslået.
I løbet af september bliver der formentlig mulighed for at tjene noget på at hjælpe ved
firmasportens afslutningsstævne samt ved LM sekstete, som holdes af Karolinelund + LKB-Gistrup
Margit: har man overvejet at holde et stævne (Nordjylland Open) for at tjene penge
Torben: det kan være svært at tjene på det. Skal der komme mange, så skal det meste af
indskuddet betales tilbage. Vores indtjening skal komme fra salg.
Jan: Det er måske lettere at holde et enkelt-dagsstævne end et DM.
Britta: ved DM sørger folk selv for overnatning, så det skal vi ikke arrangere.
Konklusion: Det kan være en god ide, på betingelse af, at folk vil bakke op om at hjælpe.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Torben vil godt være tovholder ved et stævne.

6. Valg af bestyrelse:
a. Formand Susanne Tønder – På valg – ønsker genvalg.
Susanne genvalgt
Den øvrige del af bestyrelsen (Anders og Torben) er ikke på valg i år.
7. Valg af en suppleant – 1 år
Jan valgt til suppleant
8. Valg af medlemmer til underudvalg (tovholdere) – Alle 1 år
a. Petanquemekkaet
b. Hjemmesider
c. Torsdagsturneringer
d. Andet
a. Petanquemekkaet:

Peter Skalshøj
b. Hjemmeside:

Jan vil godt være tovholder, men der skal være andre, der kan lægge oplysninger på
hjemmesiden. F.eks. opdatering med resultater og billeder.
I starten får bestyrelsen rettigheder til opdatering, og herefter kan flere medlemmer få
adgang til at opdatere hjemmesiden. Hjemmesiden er lavet i wordpress - det er rimeligt let
at gå til.
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Vedrørende hjemmeside, så fortalte Torben om kalenderen på hjemmesiden. Første side
med kalender indeholder arrangementer fra Petanqueklub Nordjylland og DPF.
Derudover er der link til en kalender, der viser arrangementer fra alle de petanquekalendere, som Torben kender.
c. Torsdagsturneringer
Tovholdere er Torben og Susanne. Andre vil også godt hjælpe, når der er behov for det.
d. Andet

Anders: Klubben vil godt give 1.500 i tilskud til sommerfest.
Der blev dog ikke valgt et festudvalg, så evt. sommerfest henstår pt. i det uvisse.
.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – begge 1 år
Revisor: Christian Rytter
Revisor.suppleant: Poul-Erik

10. Træner har ordet.
KB lagde op til en diskussion af, de af ambitionsniveau i klubben og hvordan vi vil håndtere de
udfordringer, som det giver, at Petanqueklubben Nordjylland er opbygget med spillere fra mange
DGI klubber.
Regionalholdet kvalificerede sig til oprykningsstævne. 2.divisionsholdet vandt sølv. Det indfrier til
fulde målet for året. Desværre kunne regionalholdet ikke stille hold til oprykningsstævnet, så vi
måtte melde afbud.
KB mener ikke, at det er urealistisk med oprykning til både 1. division og Danmarksserien.
Petanqueklubbens spillere er ret suveræne i Nordjylland, vi har et godt potentiale til oprykning.
Problemstillinger
-

Er vi spillere nok til at vi kan være sikre på at kunne stille med to gode hold hver gang ?

-

Har vi ambitionerne til at rykke op, eller er vi godt tilfredse med nuværende placering ?

-

Det er et dilemma, at vi alle er medlemmer af lokale klubber, hvor vi også skal vise os og
deltage. Vi skal finde vores ambitionsniveau i den sammenhæng.
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-

Skal vi evt. operere med to brutto-trups til henholdsvis division og regional-turnering ?

-

Trænerrollen. Jeg ser ikke spillerne til daglig. Jeg kan derfor kun bygge træningsprogram
og holdudtagelse på fællestræningen. Det gør det undertiden vanskeligt at bestride rollen.
Skulle jeg bestride rollen fuldt ud, så skulle jeg rundt og se kampene i Limfjordsturneringen.
Det er ikke rigtigt praktisk muligt.

-

Skal jeg gå tættere på den enkelte spiller. Følge lidt mere personligt op på, hvordan det går.
Det er i givet fald en noget anden rolle. Det vil tage tid og energi.

-

Dobbeltheden i at vi er flere steder på en gang er en udfordring

Britta: Vi tager ud til DPF-stævner for at højne vores niveau. Hvis man deltager i DPF-stævner får
man mere kamptræning og højner niveauet.
Poul-Erik: synes at det vil være en god ide at dele i mere faste hold. Det vil også give et bedre hold
og sammenhold på regionalholdet. Man vil lære hinanden bedre at kende.
Ser også gerne, at vi ved træning spiller sammen i regional / division, så vi lærer at spille sammen.
Konklusion: Der laves bruttotrup til de forskellige hold
Margit: Kan vi aftale udvalgte DPF-stævner, hvor vi møder mange op, så vi kan få mere
kamptræning sammen. Eksempelvis Århus Open, hvor man spiller sekstete.
Britta: Forslår jyske mesterskaber. Det er i Bededagsferien i år.
Torben: ambitionsniveauet er, at vi rykker op. Men vi selv om vi kvalificerer os til 1. division, kan vi
vælge at lave være med at rykke op, hvis vi ikke synes, at vi har spillere til det.
Spørgsmålet om vi er nok, eller skal være flere spillere: Vi vil gerne være flere, men det ser ud til,
at vi pt. er nok til at kunne stille de to hold.
Margit: Fortalte at DGI udvalget havde fået følgende henvendelse fra DGI Nordjylland
Aalborg kommune har bedt os om at lave en studiestarts event i Karolinelund for alle deres nye studerende
– og vi tænker jo at der er masser af petanquebaner som kan komme i spil i september måned. Vi er ikke
begyndt at planlægge endnu, men er ved at undersøge mulighederne – derfor lige en finger i jorden om der
er et sted, hvor vi evt. ville kunne låne nogle kugler.
Det kunne måske være en mulighed for at kontakt til potentielle nye unge spillere, hvis
Petanqueklubben Nordjylland vil tage del i et sådant arrangement.
Træningen – fungere det optimalt.
Torben. Fint med sedlerne, så vi kan se, hvad der er på programmet
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KB: bliver de brugt?
Britta – vi har brugt dem to gange.
Generelt var konklusionen dog, at sedlerne med træningsprogrammet vist ikke var blevet slidt op.
Torben: der har været kursus i mental-træning med Freddy Gleisner. Det kan kun anbefales.
Britta. Det giver også meget, hvis man selv øver, f.eks. mange skud.
Jan: Man kunne måske håbe, at der et tidspunkt kom flere DPF-klubber i Nordjylland. Det er vi dog
ikke spillere nok til pt.
Torben: vi har behov for en holdleder til regional-holdet.
Susanne vil godt være holdleder for regionalholdet. Peter vil gerne hjælpe
KB: Konklusionen er, at vi prøver at lave brutto-trupper til de to hold. Vi behøver ikke nødvendigvis
at have samme ambitionsniveau for begge hold.
Hvad skal krav trænings-niveau og intensitet være? Alle bør møde op til fællestræning – eller have
en meget god grund til afbud. Alle skal deltage og lave øvelserne ved fællestræningen.
KB: det er svært at planlægge en træning, hvis jeg ikke ved, hvem der kommer. Det er lettere at få
optimal udbytte ud af træningen, hvis jeg ved, hvem der kommer
Anders: Det må være forventelig at man møder op til fællestræningen hvis man ikke har en meget
god grund.
Torben. Deltager man i træningen eller DGI klubben, hvis klubben har træning mandag ? Man bør
prioritere træningen Pt. Nordjylland før klub-træning.
KB: jeg kan ikke vide, hvem der spiller godt sammen. Jeg er nødt til at prøve forskellige
konstellationer af.
Problemstilling med kamptræning via DPF-turneringer: Det er ikke altid helt så enkelt. Det er ikke
alle der kan hver gang. Hvis kun en regionalspiller melder sig, skal vedkommende også kunne
være med. Derfor kan det være nødvendigt at stille hold på tværs af de to brutto-trupper.
Torben: Da vi har besluttet, at danne brutto-trup til de to hold, må der komme en udmelding om
hvem der er i den enkelte brutto-trups.

11. Eventuelt
Hans Jørgen: Hilsen fra Gitte, der stadig døjer med sin arm. Har derfor pt. passiv medlemskab.
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Torben: Sørg nu for at fylde bilerne op, hvis I tager til nogle stævner.

Jan: der sendes mange indbydelser rundt. Kunne man evt. henvise til kalenderen i stedet for.
Torben. Man kan evt. invitere fra petanque-klubbens kalender. Eller vi kan skrive ud, hvad der er af
muligheder i den næste periode.
Opfordring til at skriv rundt, når I vil til et stævne, så andre måske også kan komme med.
Torben: Tilmelding til 7-holdes veteran (fra 55 år) inden 1. april
Anders: fremviste muligt klubtøj og gennemgik mulighed for fremtidigt tøj til klubben.
Mulig samarbejdspartner, der har salg og promovering af sportstøj. Vi kan oprettet en web-butik,
der fra vores hjemmeside blot gennemstiller til deres firma. Hvis vi så kan få andre til at gå gennem
vores link, så får vi procenter af salget.
Hvis vi hen ad vejen kunne promovere det, f.eks. til stævner, så kunne det blive en god mulighed.
Tøjet må gerne være en bedre kvalitet, der bedre holder farven, end den vi har nu.
Andres vil gerne have en tilkendegivelse af, om der er interesse for, at han arbejder med det
ideen. Farven – kan den være andreledes end den grønne, vi har nu ? De grønne T-shirts er et
problem ift. glimmerbøsser
KB: Er det et gammelt firma. Findes det om 10 år. ?
Anders: det er et stort firma med god økonomi.
Konklusion: Tilslutning at Anders arbejder videre med det. Og han må gerne finde alternative
farver til klub-T-Shirts.
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Referentens tilføjelse vedrørende DM:
Under diskussionen omkring evt. at søge DM, var der lidt usikkerhed om, hvad det indebar. Derfor
her udklip fra DPF’s klubhåndbog vedrørende dette:

§ 1: Arrangørklub.
Klubber som ønsker at afholde Danmarksmesterskaber indsender en skriftlig anmodning herom til DPF
senest 1. december året før det aktuelle DM.
Anmodningen skal indeholde adresse på det sted, hvor arrangementet tænkes afholdt, ligesom man
skal acceptere, at kunne leve op til nedenstående regler.
Arrangementet afvikles i samarbejde mellem arrangørklub og DPF. Der udarbejdes en aftale om
arbejdsfordeling, økonomi, pressemeddelelser (I samarbejde med ISU) og eventuelle særlige forhold
f.eks. kommunale betingelser eller sponsorer.
Arrangørklubben har endvidere ansvar for:
 At der er et funktionsdygtigt turneringssekretariat før, under og efter mesterskabet.
 At banerne overholder fastlagte regler.
 At der er mulighed for køb af mad og drikke.
 At der forefindes nødvendige lokaliteter - herunder sanitære forhold.
 At der kan anvises forskellige overnatningsmuligheder.
 At der er 2 flagstænger, en til nationalflaget og en til forbundsflaget.
 At der er en sejrsskammel.
Ovenstående ansvarsområde gælder også, hvis DPF har opfordret en klub til at påtage sig et DM uden
for den fastlagte tidsgrænse for ansøgninger.
§ 2: DPF.
 TU bestemmer tid og sted for arrangementet.
 TU udpeger en kontaktperson for samarbejdet med arrangørklubben.
 TU udsender invitation minimum 30 dage før DM afholdes (indeholdende nødvendige
oplysninger).
 TU bestemmer deltagergebyr og koordinerer opkrævningsform med sekretariatet.
Tilmeldingerne sker via webshop på hjemmesiden, der betales med Dankort ved tilmelding.
 TU udformer spilleplan/foretager lodtrækning som overværes af en dommer.
 TDUU udpeger dommere og overdommer.
 TU udpeger/godkender spilleledelse.
 TU overvåger turneringens korrekte gennemførelse.
 TU indkøber pokaler, medaljer og champagne.
 TU udarbejder resultatliste - og informerer hurtigst muligt webmaster-petanque.dk
 DPF afholder udgifter til dommerne.
§ 4: Sponsorer.
Arrangøren har ret til at skaffe sig indtægter via sponsorer indenfor rammerne af DPF's vedtægter og
den indgåede arrangementsaftale med DPF - herunder eventuelle sponsoraftaler, som DPF har
indgået.
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