
Referat af generalforsamling i petanqueklubben Nordjylland 

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 

Dirigent: Jan 
Referent: Margit 

Stemmetællere: Britta og Erik 
 
2. Formandens beretning 

 

Der var på forhånd udsendt skriftelig beretning. 
 
Kommentar fra Jan: Vi er ikke tvunget til at spille på Sjælland. Det er en del af gamet, 

når vi gerne vil spille i divisionen. 
 
 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

 

Der var inden mødet udsendt regnskab.  Regnskab blev godkendt uden bemærkninger 
 
4. Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før 

generalforsamlingen) 

Der er ikke indkommet forslag 
 
5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse 

 
Der var inden mødet udsendt budget for 2015. 
Budgettet forudsætter uændret budget på 300 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. 

for passive medlemmer. 
 

Der er ikke lagt op til at torsdagsmix fortsætter pga. meget lille fremmøde. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
6. Valg af bestyrelse: 

a. Formand Susanne Tønder – Ønsker at stoppe. 
b. Kasserer Anders Larsen + 1 bestyrelsesmedlem Torben Skalshøj (begge på 
valg) 

 
Formand: Jan Pedersbæk (valgt for 1 år) 

Kasser: Anders genvalgt, men vil ikke have alt muligt andet omkring mail-
korrespondancer.  
Bestyrelsesmedlem: Torben  

 
Torben: forslag om at bestyrelsen udvides til 4 medlemmer. Det blev besluttet, at 

dette sker ved at suppleanten indgå i bestyrelsesarbejdet. 
 
 



Tak til Susanne for indsatsen for indsatsen som formand.  
 
7. Valg af en suppleant – 1 år 

 

Suppleant: Jytte Nielsen blev valgt. 
 
8. Valg af medlemmer til underudvalg (tovholdere) – Alle 1 år 

 

a. Petanquemekkaet 

Når KB efter sommerferien stopper med at arbejde, vi han gerne påtage sig dette 
ansvar. Indtil da finder bestyrelsen ud af at fordele opgaven. 
 

b. Hjemmesider 
Jan valgt som ansvarlig for hjemmesiden.  

Jan mener at det er vigtigt med information til klubmedlemmerne, samt at 
hjemmesiden løbende opdateres. 
Flere skal have adgang til at lægge ting på hjemmesiden.  

 
c. Torsdagsturneringer 

Der planlægges ikke med torsdagsmix, så dette ændres til stævneudvalg, der måske 
kan arrangere et eller flere stævner. 
Valgt blev Christian Rytter og Britta Skalshøj. 

Der var forslag om stævne 2. pinsedag 
 

d. Andet 
Sommerfest: Christian og Britta 
 
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant – begge 1 år 

 
Revisor: Christian 
Revisorsuppleant: Poul Erik 

 
10. Træner har ordet. 

KB takkede for at han fik lov til at fortsætte som træner, på trods af dårligere resultat. 
Resten at diskussionen blev overladt til spillermødet. 

 
11. Eventuelt 

 

Anders: forslag om sweatshirts til alle – evt. med egenbetaling. 
Tilslutning til at arbejde videre med det. 

 
Margit: Forslag til at vi så mange som muligt tog til et stævne – f.eks. Åstrup den 11 
april, så vi fik lidt træning inden kampstart.  

Torben: det kunne også være tilbud om træningssamling i Nordjylland 
 

Bestyrelsen går videre med det, og prøver at lave nogle fælles ture til stævner. 


