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Generalforsamling KÆLDEREN den 9. Januar 

Fremmødte: 

Jim, Steffen, Claus, Lenny, Kasper, Schlie, Holm, Jesper, Brian, Lange, Jan, Jimmi, Kenwyn. 

Kenwyn bød velkommen. 

Jimmi blev valgt som dirigent, Brian og Kasper som stemmetæller. 

Formanden indledte med beretning, hvor han var igennem 2013, som bød på nedrykning til 3 

div. Og 2. holdet blev ”snydt” for en oprykning på trods af at man vandt oprykningsspillet.  

I år er klubben kommet skidt fra start og det ligner ikke en oprykning for nogen af holdene.  

Klubben har også åbent om tirsdagen nu.  

Man har afholdt Påskestævne med West Dart, samt opvisning med Paul Jennings sammen 

med Esbjerg øst og West Dart.  

Klubben har i 2013 sagt farvel til nogle medlemmer, bl.a. fik et medlem 1 års udelukkelse på 

grund af dårlig opførsel.  

Klubben har ikke deltaget i så mange stævner, men når vi har været med, har det været med 

fine resultater.  

Klubben vandt som sædvanlig den årlige fiskekonkurrence. 

Jesper vandt rangliste turneringen foran Steffen og Kenwyn. 

Jule Tam Tam var igen en succes. 

Thomas Holm lukkede på 170 til EDKs julestævne. 

Endvidere havde klubben nogle fremragende sponsoraftaler og der var en sund økonomi. Der 

var også brugt penge opgradering af klubben, bl.a. er der lavet en bane mere osv. Osv. 

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. 



 

Dansk Dart Union · Haulundvej 9 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 66 09 · Fax 75 24 66 10  

 

Indkomne forslag: 

Valg af holdkaptajner: Kenwyn og Steffen til 1. holdet og Schlie til 2. holdet. 

Valg af rangliste formand: Claus og Steffen. 

Der spilles ikke rangliste turnering når der er generalforsamling og spillermøde: Vedtaget. 

Det skal ikke koste en runde øl at ligge nr. 1 på ranglisten: Nr. 1 på ranglisten giver fremover 

kun en runde øl den 1. torsdag i hver måned. 

Festudvalg: Schlie og Brian 

VALG: 

Kenwyn genvalgt som Kasser for 2 år 

Claus genvalgt som best. Medlem for 1 år 

Brian M genvalgt som best. Medlem for 1 år 

Chris genvalgt som sekretær for 1 år 

Lange valgt som suppleant for 1 år 

Schlie nyvalgt som revisor for 1 år 

Eventuelt: 

Der var 7 personer som havde søgt optagelse i klubben, af dem blev Anders, Søren og Johan 

optaget. 

Der bliver indkøbt en del dartudstyr igen i år. 

Vandre pokalerne skal opdateres. 

Kenwyn og Claus tager til DIF kursus i Kolding. 

Der bliver ikke lavet dart opvisning i år. I stedet vil man prøve at lave et opvarmnings stævne 

sammen med ØST. Paul Jennings har meldt hans ankomst. 

Festudvalget finder ud hvordan klubbens 10 års jubilæum skal fejres. 

Jesper finder en dato til arbejdsdag, hvor Pool bordet skal ”sænkes” 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 


