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Generalforsamling den 3.1.2008 

Referat 

 

1. Valg af dirigent. 

Chris blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt og at dagsordenen var ifølge vedtægterne. 

Karl blev valgt til stemme tæller. 

 

2. Formandens beretning. 

Jesper kom med en meget kort årsberetning, men lovede at gøre det meget bedre næste 
år. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Kassererens beretning/regnskab. 

Kenwyn fremlagde regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Kassereren mente ikke der var nogen grund til hverken at hæve eller sænke kontingentet, 
så det blev vedtaget at det fortsat koster 50,- pr. måned at være medlem. 

 

5. Forslag til ændringer af love og vedtægter. 

Der var ikke kommet nogen forslag. 

 

6. Indkomne forslag. 

Klubmesterskab bliver fremover afholdt over 2 gange (single/double), datoer kan ses 
andet steds i referatet. 

Klubben søger optagelse i DDU (august 2008) og melder 2 hold til.  

1 hold i Danmarks turnering og 1 hold i Oldboys turneringen som spilles 2 gange om året. 

De faste udgifter hertil vil blive betalt af klubben og resten vil blive betalt af 
sponsorer/indtægt fra hjemmekampe eller spillerne selv med mindre der ”nok ” penge i 
kassen. 

Alle hjemmekampe vil blive spillet i Syrenpilens lokaler hvor vi vil få del i ølsalget, men til 
gengæld skal vi også selv stå for det hele. 

Vi deltager stadig i den lokale oldboys turnering og spiller stadig vores hjemmekampe i 
Kælderen. 
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7. Valg af bestyrelse. 

Kenwyn blev uden modkandidat genvalgt som Kassér. 

Glenn blev uden modkandidat genvalgt som sekretær. 

Jesper var ikke på valg denne gang. 

 

8. Eventuelt. 

1. holdet består af fast kerne: Krysser, Kenwyn, Chris, Per og Dennis. Når nogle af dem 
ikke kan er følgende reserver: Lange, Klokke, Jesper L., Jesper T., Schlie og Karl. 

Oldboys holdet til den lokale turnering består af Kenwyn, Chris, Karl, Jesper T., Dennis, 
Schlie og Lange. 

Oldboys holdet til DDU’s turnering bliver først sat når vi skal af sted, men der skulle gerne 
mindst 8 af sted, da det kan være ”hårdt” at spille 11 kampe på en weekend. 

Sponsor Fest afholdes den 1.3.2008. 

Vi indkøber 4 nye skiver senere på året. 

Alle klubbens medlemmer bedes kontakte mulige sponsorer. 

Årets Oldboys Spiller blev Karl. 

Fiskekonkurrencen afholdes den 14.9. Klokke og Karl finder en sø. 

Klubmesterskab i double afholdes den 22.5.2008 og single afholdes den 8.11.2008. 

Jesper finder en dato hvor klubben skal have den årlige overhaling., helst inden sponsor 
fest. 

Husk der er Oldboys fest den 18.1.2008 sidste tilmelding er den 10.1.2008. 

 

9. Slut. 

Chris takkede for god ro og orden. 

Klubben gav smørerbrød og en par runder øl. 

 

 

 


