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GENERALFORSAMLING DARTKLUBBEN KÆLDEREN 05 JANUAR  2012 

 

Karl blev valgt som dirigent. 

Grundet formanden var på ferie udgik punktet formandens beretning. 

 

Kasseren fremlagde regnskabet og det blev enstemmigt godkendt. 

Dog meddelte kasseren, at der var for mange med kontingent restance. Hvis ikke skyldigt kontingent bliver 

indbetalt straks, slettes man som medlem af klubben, jvf. 3 mdr. reglen i vedtægterne. 

 

Grundet det meget fine regnskab, foreslog kasseren at der ikke skulle foretages kontingent ændringer og dette 

blev enstemmigt vedtaget. 

Der var ikke indkommet forslag til ændringer af love og vedtægter, derfor udgik dette punkt. 

Til gengæld var der en del forslag til behandling under punkt 6 (indkomne forslag i øvrigt) 

1. Betaling af licens næste sæson: Forslaget blev vedtaget 

2. Internet og PDC abonnement: Der er internet i huset og derfor skal der trækkes kabel fra stueplan ned 

til kælder, dette aftales med formanden og forventes udført på arbejdsdagen den 25 feb. 2012. 

Herefter vil der være mulighed for at se PDC dart og andre spændende ting i Kælderen. 

3.  Indkøb af Cafe borde: Forslaget blev drøftet og man var enige om at det var en god ide, men forslaget 

blev forkastet, af hensyn til den i forvejen minimale plads. 

4. Betaling af tilmelding til stævner: Forslaget blev vedtaget, såfremt der er tale om officielle stævner 

under DDU 

5. Betaling af kørsel til ovennævnte: Forslaget blev vedtaget, såfremt man var min 4 pers pr bil. 

6. Betaling af kørsel til udekampe: Den gamle ordning erstattes med 2 kr. pr kørte km blev vedtaget. 

7. Rengøringsselskab til rengøring af klubbens lokaler: Forslaget blev forkastet, da det økonomisk ville 

blive for dyrt for klubben. I stedet meldte Dennis sig som rengøringskone, 1 gang ugentlig puds og 
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skrub af klubbens lokaler hvorefter Dennis vil modtage fri kontingent samt lidt øl til halsen. I øvrigt blev 

der bevilliget en ny rengøringsklud til Dennis. 

 

Under punktet valg blev Kenwyn genvalgt som kasserer for en 2 årig periode. 

Lange modtog ikke genvalg – her blev Schlie valgt som bestyrelsesmedlem. 

Karl modtog genvalg som bestyrelsesmedlem  

Chris modtog genvalg som sekretær 

Glenn kreuz modtog genvalg som revisor 

Som suppleant blev Jimmi nyvalgt. 

 

Eventuelt: 

Bestyrelsen finder dato til afholdelse af sponsor fest. 

Trane VVS sponserer flights til klubben og der bliver igen indkøbt div. pile som salgsvarer. 

Den 25 februar bliver arbejdsdag i klubben og $ sørger for indkaldelse af alle klubbens medlemmer. 

Bestyrelsen finder dato til afholdelse af klubmesterskab, 1 dag til single og 1 dag til double. 

Omkring Jespers poolbord som blev ødelagt for snart meget længe siden, blev det aftalt, at Schlie og Jesper 

sørger for at få bordet vurderet asp, med henblik på om der kan laves nyt understel. 

Fladskærm og kameraer opsættes på arbejdsdagen den 25/2 

Ny mand til opdatering samt service af rangliste samt ranglisteturneringen er Schlie 

HUSK: Er der problemer eller kritik af nogen eller nogle, så håndterer vi det internt i klubben. 

Gå til formanden eller bestyrelsen, så vil der blive taget hånd om, at få løst eventuelle problemer i stedet for 

at få skabt dem……………………………………………. 

Sidste punkt på dagsordenen, var en henstilling om, at tilmelde sig arrangementer i samarbejde med vores 

sponsor Strandby Kiosken. 

 

Derefter var samlingen slut og Karl takkede for go’ ro og orden og gav i øvrigt en omgang! 


