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Generalforsamling den 7.1.2010 

Referat 

 

1. Valg af dirigent. 

Karl 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. 

Som lovet kom Jesper med en lidt længere årsberetning,  bedre en sidste år. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Kassererens beretning/regnskab. 

Schlie 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. 

Ændringerne fra sidste år er endnu ikke blevet skrevet i Love og vedtægter, men det vil 
der hurtigst muligt blive rettet op på. 

 

6. Indkomne forslag. 

Medlemsbetaling til klubmesterskab: Blev vedtaget, fremover koster det 100,- at deltage. 
Flytning af skiver: Blev vedtaget, der laves 2 nye baner i billard rummet, bestyrelsen finder 
en dato. 
Rangliste turneringen skal spilles 1. torsdag i hver måned. Blev vedtaget. 
Søndags åben skal gøres til en officiel klubdag. Blev vedtaget, der åbnes kl. 18- ? 
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7. Valg af bestyrelse. 

 

Schlie modtog  genvalg som kassér. 

Søren blev valgt som sekretær. 

Karl blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Lange blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 

8. Eventuelt. 

Valg af 1. hold blev udsat til juni måned. 

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

Sponsor Fest afholdes den 20.3.2009. 

Bestyrelsen indkøber nye skiver efter behov. 

Alle klubbens medlemmer bedes kontakte mulige sponsorer. 

Årets Oldboys Spiller blev Lange 

Betaling af licens næste sæson, blev brugerbetalt. 

Spillerne betaler selv mad til alle hjemmekampe. 

Jesper T. sørger for indkøb af klubtrøjer. 

Årets spiller blev Jesper T. 

Klubmesterskab afholdes med single den 01.5.2009 og dato til double findes når den nye 
turnerings plan kommer.. 

Den 30.1. skal klubben skal have den årlige overhaling. 

Der blev opfordret til at deltage i den årlige oldboys fest. 

 

 

9. Slut. 

Karl takkede for god ro og orden. 

Klubben gav pålægplade og øl. 

 

 

 


