Generalforsamling den 6.1.2011
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.
Jesper T. fremlage formandens beretning og fremhævede de gode ting som er sket i løbet af året,
samt oplyste at de små interne stridigheder i klubben skulle stoppe, ellers måtte bestyrelsen skride
ind..
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.
Vores love og vedtægter trængte til en ordentlig overhaling, så der var en hel del ændringer som
alle blev vedtaget.
6. Indkomne forslag.
Klubbens spillemaskiner må ikke længere ”spærres”, når der er hjemmekampe i klubben.
Er der penge i maskinerne bliver de udbetalt inden udeholdet kommer.
Rangliste turneringen bliver fremover spillet i alle ulige uger.
Rengøringskonen (Schlie) har fri kontingent og sørger for at klubben ser pæn ud til klubaftener.
Holdene sørger selv for at klubben er pæn inden man spiller hjemmekamp.
Rygerne sørger for at rygerummet er pæn, når klubben forlades.
Hvis der er noget som er utilfreds med noget i klubben skal de kontakte formanden som så vil tage
sagen op. Altså ikke mere brok i klubben, så klubaftener ikke bliver ødelagt af nogle få personer.
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7. Valg af formand. (ulige år)
Jesper Trane blev genvalgt.
8. Valg af Kasserer. (lige år)
Schlie stoppede og Kenwyn blev valgt.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sekretær. (hvert år)
Karl og Lange blev genvalgt. Chris blev valgt til sekretær.
10. Valg af suppleant. (hvert år)
Schlie blev valgt.
11. Valg af revisor. (hvert år)
Krysser blev valgt.
8. Eventuelt.
Valg af 1. hold blev udsat til juni måned.
Oldboys holdet til den lokale turnering består af Dennis, Kenwyn, Starkov, Polle, Jimmi, Chris,
Lange, Jesper T., Karl. Karl blev valgt som holdkaptajn.
Sponsor Fest afholdes den 19.3.2011.
Bestyrelsen indkøber nye skiver efter behov.
Alle klubbens medlemmer bedes kontakte mulige sponsorer. Bestyrelsen finder nogle priser på
hvad det koster at have et skilt under skiverne.
Årets Oldboys Spiller blev Lange.
Betaling af licens næste sæson er brugerbetalt.
Klubben betaler mad til alle hjemmekampe.
Klubben betaler kørsel til alle udekampe. Kørsel bliver afregnet med 100,- pr. kamp i diætpenge +
udgifterne til benzin.
Der er bestilt nye klubtrøjer som Gert Kip henter i Holland i januar måned.
Årets spiller blev Schlie.
Klubmesterskab afholdes med single den 21.5.2011 og dato til double findes når den nye
turnerings plan kommer..
Den 18.6. skal klubben skal have den årlige overhaling.
9. Slut.
Karl takkede for god ro og orden.
Klubben gav pålægsplade.
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