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Generalforsamling KÆLDEREN den 10. Januar 

Fremmødte: 

Dennis, Lenny, Lenni, Thomas, Jan Fup, Lange, Brian M, Steffen, Kasper, Chris, 

Claus, Kenwyn, Jimmi, Nicklas, Jesper T, Schlie. 

Jesper bød velkommen. 

Brian valgt som dirigent, Claus som stemmetæller. 

Formanden indledte med beretning, hvor han var igennem 2012, som bød på 

oprykning til 2 div., hvor 1. holdet nok desværre var placeret i bunden efter 1. 

halvdel af sæsonen. 2. holdet klarede sig udmærket i kvalrækken og ligger p.t. til 

oprykning i 3. div. Oldboys holdet deltog i rækken og efter 1. halvdel lå man på en 

sikker oprykningsplads, desværre havde DDU fundet frem til at man havde betalt 

licens for sent for en enkelt spiller, og dette resulterede i 2 kampe hvor man blev 

dømt som taber. 

Endvidere havde klubben fået nogle fremragende sponsoraftaler og der var en 

sund økonomi. Der var også brugt mange penge på opdatering af klubfaciliteter, 

b.la. nyt komfur, fladskærm, nye lamper osv. Osv. 

Klubben har fået 2 nye medlemmer, velkommen til Thomas & Steffen. 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

Kassereren fremlagde regnskabet og der var en god solid og sund bundlinje. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Endvidere forslog kassereren at kontingentet ikke skulle ændres og dette blev 

enstemmigt godkendt. 
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Indkomne forslag: 

Fri kontingent til Sponsorchefen: Forslaget blev trukket tilbage. 

Ændring af ranglisteturnering: 

Spilles hver torsdag: Vedtaget 

Tavlefører: Vedtaget 

Ranglistepokal opdateres/evt. ny anskaffes: Vedtaget 

3 H’er belønnes hver måned med 10 ølkort (i alt 30 ølkort ): Vedtaget 

Jimmi & Schlie valgtes til rangliste styrere. 

Åben om tirsdagen : Vedtaget (Nicklas – Brian – Schlie ) står for åbning 

1 bane mere: Vedtaget. Opsættes i bar rummet og ordnes på arbejdsdagen. 

VALG: 

Jesper T genvalgt som formand for 2 år 

Claus nyvalgt som best. Medlem for 1 år 

Brian M nyvalgt som best. Medlem for 1 år 

CK genvalgt som sekretær for 1 år 

Jimmi genvalgt som suppleant for 1 år 

Nicklas nyvalgt som revisor for 1 år 

Eventuelt: 

Nicklas tager rengøringstjansen i klubben og aflønnes med 200 kr. på mdr. 
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$ undersøger om der skal indkøbes dart udstyr og sørger for indkøb af 

overtrækstrøjer til spillerne. 

Klubben betaler spillerlicens til alle som SKAL bruge det. Bestiller man licens uden 

at få brug for det, skal man selv refundere pengene til klubben. 

$ informerede om muligheden for et arrangement med Paul Jennings (professionel 

dartspiller). Der kommer nærmere, når aftaler er på plads. 

Indspil til dette arrangement finder sted den 30 marts, nærmere følger. 

Årlig vedligeholdelses dag i klubben sker den 23 feb, hvor ALLE som kan bedes 

møde op i arbejdstøj. 

Bestyrelsen finder dato til afvikling af klubmesterskab i 2013. 

Medlemsliste sender $ ud pr. mail og denne skal man sørge for er opdateret. 

110113 CK 

 

 


