
Referat af P96 generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2018    
 

Valg af dirigent 

 

Hardy Mossner blev valgt til det ærefulde hverv, og efter at have takket konstaterede 

han, at mødet var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

Jan Melskens blev udpeget som referent 

 

Der var ingen ændringsforslag og dermed heller ikke behov for stemmetællere.  

Der var fremmødt 27 stemmeberettigede medlemmer, og det må alt andet lige siges at 

være skuffende, men det bidende kolde vejr kan have været medvirkende årsag. 

  

2.     Formandens beretning 

  

Steens beretning var udsendt på mail og blev også udleveret i hard copy. Den blev 

vedtaget uden ændringer. 

 

Der er fortsat ingen afklaring om vores kommende baner, nu da kommunen vil di-

sponere over vores hidtidige anlæg, men det er aftalt, at der i nær fremtid skal ses 

nærmere på Materialegården med henblik på et eventuelt bytte.  

 

3.     Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

 

Lena havde ikke yderligere til regnskabet, der blev godkendt. 

  

  

4.     Indkomne forslag. 

   

Der var ikke indkommet forslag. 

 

  

5.     Fastsættelse af kontingent for 2019 

 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, og det blev vedtaget. 

 

6.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

  

Budgetforslaget blev godkendt 

  

7.     Valg af bestyrelse 

 

Steen blev genvalgt med akklamation som formand for yderligere 2 år.  

Carl-Johan blev genvalgt med akklamation som bestyrelsesmedlem for yderligere 2 

år 



Jørn blev valgt med akklamation som bestyrelsessuppleant for 1 år. Han erstatter In-

golf, der sammen med Ruth har meldt sig ud af klubben på grund af lang køreafstand 

fra Solrød.  

  

  

8.     Valg af revisor 

 

Doris blev genvalgt med akklamation som revisor for 1 år. 

Toni blev genvalgt med akklamation som revisor for 1 år.  

 

  

9.     Eventuelt 

 

Tommy udtrykte utilfredshed med manglende tilbagemeldinger omkring tilmelding 

til klubbens holdaktiviteter. 

Situationen er pt, at der er tilmeldt 

1 licenshold til Dannmarksturneringen, hvor vi har tilsagn fra 9 spillere. Der spilles 

med 7spillere til hver kamp, så der skal ikke gå noget galt, før vi kan komme i bekneb 

med at kunne mønstre hold. 

Et evt 2.hold til Danmarksturneringen skal kun stille med 5 mand, og her mangler vi 

en holdleder.  

Der stilles kun et veteranhold i år, og her er Tommy holdleder.  

Vi stiller med 5 hold til 6-mands turneringen.  

 

Generelt må vi konstatere, at tilmeldingen til turneringshold er skuffende, hvorimod 

der er god tilslutning til de uforpligtende pensionistaktiviteter. Vi bør opmuntre flere 

hyggespillere til at teste evnerne på regulær konkurrencesport, og der er Stafetten en 

glimrende mulighed for at teste niveauet på andre klubbers baneanlæg. 

Træning for vores klubhold starter 6.3. tirsdage og torsdage kl. 18:30. Alle er vel-

komne til at deltage, men holdene har naturligvis prioritet. 

Der er standerhejsning 25.3. med klargøring af baner etc 15.3. 

Og endelig lægger vi baner til Ranglistefinalen for Danmarks bedste spillere d. 7.4., 

hvor klubben efterspørger assistance til at servicere arrangementet.  

 

Hardy rundede generalforsamlingen ved at takke forsamlingen for god ro og orden.  

 

Aftenen blev afsluttet med et let traktement.  

 

  

Referent    Formand    Dirigent 

Jan Melskens   Steen B Hansen   Hardy Mossner 

 

 

 

 


