Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018
Beretning
Fastelavn blev fejret den 26. februar med mange fremmødte.
Klargøring af baner blev holdt den 18. marts, det var de sædvanlige der mødte op.
Standerhejsning blev fejret den 26. marts med sang og spil, der var mødt mange medlemmer op.
Klubmesterskaberne blev i år afholdt i juni måned, det blev afviklet i dejligt vejr og ikke så koldt
som da vi holdt det i efteråret. For første gang prøvede man at holde single kampene med en single
for damerne og single for mændene det var en succes, så må vi se om det kan lade sig gøre igen i
2018 da der skal være mindst 8 tilmeldinger i hver række. Bente Hansen blev den første vinder i
damerækken. Tommy blev en flot vinder af alle 3 kategorier. Der blev overrakt vin gaver til 1-2-3
i alle rækker. Årets medlem blev Muriel. Messing turnering, blev vundet af Flemming Bruun.
Vi har haft gode vin spil, vi har haft stafetten, og grill-petanque og den kørende Messing turnering,
torsdag har vi haft spillere med fra ældresagen og søndag har vi hele året, i alt slags vejr, haft stort
fremmøde til hygge petanque. Vi har holdt jule-petanque.
Vi har haft besøg 2 gange af 3 tredje klasser og 2 ottende klasser fra Skelgårdsskolen, det var en
succes, men det gav ikke nogen nye medlemmer, det kan være at de kommer når de bliver ældre. Vi
havde en samtale med ottende klasserne angående de besøg vi havde haft over hegnet fra skolen, og
efter det har der ikke været nogen uanmeldte på området.
Vi har igen haft 6 spillere med til en uges tur til Las Palmas hvor vi var ca. 30 spillere fra hele
landet, vi spillede imod et sammensat spansk hold og det var en stor oplevelse.
Vores 1. hold i Danmarksserien klarede det flot vi blev nr. 3, (vi fået lov til at låne bordtennis lokalet
i hallen til overnatning af de Bornholmske spillere). Vi havde sat et telt op som desværre senere blev
stjålet. Der blev efterfølgende søgt om penge fra initiativpuljen de blev bevilget og vi kunne købe et
nyt telt. Vi lejede et telt af fælleskontoret inden vi fik vores eget. Vores regional hold klarede det
nogenlunde, vores 1. veteran nåede til mellemrunden hvor de tabte knebent, 2. veteran blev ikke
placeret.
Ved det afsluttende stævne i Ballerup for 6-mands DGI hold var vi repræsenteret af 2 hold i de
afsluttende runder om placering til oprykning. 1 hold rykkede op i A rækken og det hold vi havde i
A rækken i forvejen rykkede ned i B rækken. Så vi har stadig 1 hold i A rækken, 2 hold i B rækken
og 2 hold i C rækken. Vi har haft 2 hold med i Klør 5 som har fået mange gode kampe hvor der er
brugt mange forskellige spillere.
I landsdelsmesterskaberne i doubler stillede vi med 6 hold. Lillian og Jørn blev nr. 2 i deres pulje.
Afslutningsfesten blev afholdt på Papillon med præmieoverrækkelse fra klubmesterskaberne til nr. 1
i de forskellige rækker. Det var et godt arrangement.
Vi har afleveret skitser til lokalplanen om hvor vi gerne ville have en eventuel hal og spilleområde.
Vi har foreslået at man kunne bytte om på materialegården og petanquebanerne så vi var fri for at
vores gamle areal blev gjort mindre som det ellers var skitseret i den nye lokalplan som var lavet på
grund af placering af den nye svømmehal. Vi afventer stadig udspillet fra kommunen, men det er
blevet godkendt i lokalplanen at vi kunne bytte.
Vi håber at vi bliver nok til at repræsentere klubben med 1 danmarksserie hold og 1 regionalt hold
samt 2 veteran hold. 6-mands DGI holdene stiller vi med 5 hold, 1 i a-rækken, 2 i b-rækken og 2 i crækken.
Der har været mulighed for at komme til at træne indendørs om mandagene i Boule-bar og hos
Starmasters det er DGI og DPF som har betalt banelejen, flere medlemmer har benyttet sig af
tilbuddet.

(Det ville være dejligt hvis medlemmerne ville være hurtigere til at svare på de ting der bliver sendt
ud, hvor der skal svares tilbage).
Ruth og Ingolf har desværre meldt sig ud af klubben da de er flyttet. (tak for deres store indsats
igennem årene.
Vi har været så heldige at FYSIQ er blevet vores sponsor i 2018 med et pengebeløb.
Vi har fået Erling som ny Webmaster til vores hjemmeside.
Tak til alle dem som har været flinke til at hjælpe med til de arrangementer som vi har haft uden
dem kunne det ikke lade sig gøre.
Tak for et godt år med mange hyggelige stunder på banen og udenfor.

