
  

Referat fra generalforsamling i P96 tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent: Doris Erlandsen blev valgt og kunne fastslå at indkaldelsen var varslet 

rigtigt efter klubbens love. Der var 31 stemmeberettiged 

Valg af referent:  C-J blev valgt 

   2. Formandens beretning: Steen er der nogen spørgsmål til beretningen som var sendt ud   

sammen med indkaldelsen. Spørgsmål er der sket noget siden beretningen var sendt ud, ja der er   

en artikel i Tårnby Bladet om vores flytning af baner og hal. Beretning godkendt 

 

  3.  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Lena er den nogen spørgsmål     

til regnskabet. Spørgsmål om salg af spillertøj, klubben giver tilskud til tøjet men der er forskel på 

om det er bluse eller T shirt. Godkendt  

  

   4.  Indkomne forslag.   

    Der indkommet 2 forslag fra medlemmer. 

Lena Svendsen foreslår ændring af § 9 stk.1Til ”Generalforsamlingen er klubbens højeste 

myndighed. Den ordinære generalforsamling    afholdes hvert år inden udgangen af februar 

måned med følgende dagsorden”. Efter en del diskussion kom Steen med et ændringsforslag 

med et som lyder ”. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste torsdag i 

februar måned med følgende dagsorden”. Steen forslag blev vedtaget  

C-J Vollertzen foreslår ændring af klubnavn, Forslag til ændring af klubnavn fra Amager 

P96 til Tårnby Petanqueklub P96 Vestamager. Pgr, af, så er der en entydig reference til den 

kommune hvor vi er hjemmehørende, samt den ny hal og udendørs baner kommer til at hedde 

Tårnby Petanquecenter Vestamager. Efter en del diskussion kom Tommy med et 

ændringsforslag til klubnavn Amager P96 Tårnby, Tommys forslag blev vedtaget med 27 

stemmer for.  

       5.  Fastsættelse af kontingent for 2021 

        Bestyrelsen foreslår ingen ændring af kontingent på kr. 300,00 i 2020: Spørgsmål hvorfor det   

         samme i 21 som i 20, pgr. at der er ikke grund til at hæve beløbet som man kan se       

        det i regnskabet er der et overskud. Godkendt 

       6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år: Budget godkendt 

       7. Valg af bestyrelse  

        



  Formand for 2 år (Steen villig til genvalg) Valgt 

  B-medlem for 2 år (C-J villig til genvalg.) Valgt 

  B-medlem suppleant for 2 år.  (Bestyrelsen foreslår Steffen) Steen forklarede mht. Jørn der                      

var sket en fejl i den udsendte indkaldelse, der skulle have stået at Jørn ikke opstillede igen, 

Steen takkede ham for hans gode arbejde for klubben, Jørn fik overrakt en gave fra klubben af   

Steen. Steffen valgt  

        8. Valg af revisor. 

         Revisor for 1. år (Doris villig til genvalg) Valgt 

         Revisor for 1 år (Toni villig til genvalg) Valgt 

      9. Eventuelt 

          C-J forklarede om de nye baner og hal byggeri. 

          Doris og Steen takkede for god ro og orden  

 

 

              Formand                                          Referent                                              Dirigent                                  

                 

 


