
Referat af generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland 

Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Dirigent: KB 

Referent: Christian 

Stemmetællere: Peter og Finn 

2.Formandens beretning 

Se vedhæftede fil. Beretningen blev godkendt 

3.Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Regnskabet udsendt før mødet blev godkendt uden bemærkninger 

4.Indkomne forslag 

Forslag om nedsættelse af et spillerudvalg blev vedtaget med 12 for. Ingen imod og 2 hverken 

eller. Se punkt 8. 

Forslag om medlemskab af Jysk Petanque blev vedtaget. 

5.Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Budgetteret underskud for 2016 på kr.4560 blev godkendt med afstemning 10 for og resten 

undlod at stemme. Der var enighed om at vi i fremtiden tilstræber en 0 løsning i budget. 

6. Valg af bestyrelse 

Valgt til formand: KB 

Valgt til kasserer: Jan 

Bestyrelsen består herefter af KB, Jan og Jytte 

7. Valg af suppleant for 1 år: Britta 

8. Valg af medlemmer til underudvalg 

a. Petanquemekkaet: valgt blev KB 

b.Hjemmeside: Jan er tovholder 

c.Torsdagsmix: 4 torsdage i sæsonen: Torben 



d. Spillerudvalg: Peter, Anne Mette og Margit blev valgt. 

e. Festudvalg: Britta, Knud og Christian blev valgt. 

Alle valg under punkt 8 er for 1 år. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. 

Revisor: Christian 

Revisorsuppleant: Finn 

10.Træning og hold i det nye år: Kampdatoer 30/4, 11/6 og 13/8. 

Det blev besluttet at tilmelde 2 hold.  

Men der kom efterfølgende en del debat, om hvorvidt man kan stille krav til hvilket hold man vil 

spille på – specielt om man skal kunne kræve, at man kun vil spille på førsteholdet.  

Bestyrelsen laver en Doodle for at afklare ønsker og krav til hold. Bestyrelsen melder herefter 

noget ud – og om vi det hele taget kan stille et Danmarkserie og et regionalhold ift. de krav, som 

spillerne har til hold. 

Ny træner? Vi forsøger at finde en.  

 

11. Eventuelt: Pinsestævne?  Der var stemning for, at vi gerne vil holde pinsestævnet. 

Festudvalget arrangerer. 

Til slut var der tak og vin til alle afgående: KB, Jan, Torben og Anders. 

 


