
Referat fra generalforsamling den 8/1-15 

 

Deltagere: Jesper, Claus, Lange, Schlie, Anders, Søren, Jan, Thomas, Jimmi, Skipper, Klokke og Lenny. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetælle: Klokke 

 

Punkt 2. Formandens beretning: Jesper fik hjælp af Skipper, som fortalte om årets begivenheder. 2 holdet 

kom i 3 division, 1 holdet ligger nr1, 2 holdet i bunden. Vi skal huske at hjælpe hinanden med at aflevere 

fade, service mm. Til Rene (Marbæk gård). Jule- tam tam gik godt. Anders vandt et julestævne, og Per vandt 

nytårsstævne i vest. Fredagsturneringen blev vundet af Jesper. 

Formandens beretning (skippers beretning) blev godkendt. 

 

Punkt 3. Kasseres fremlægning af regnskab blev godkendt. Økonomien ser fornuftig ud. 

 

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent: forbliver uændret. 

 

Punkt 5. Indkommende forslag til forslag til love og vedtægter: der er ingen forslag kommet.  

 

Punkt 6. Indkommende forslag i øvrigt: indkøb af toast maskine - dette arbejdes der  på i bestyrelsen. 

For meget "tuderi" i klubben. Det bliver taget op med det sammen, når og hvis der opstår problemer. 

 

Punkt 7. Valg af formand i ulige år: Jesper er genvalgt (har i år 10 års jubilæum som formand) 

 

Punkt 8. Valg af kasserer i lige år: Skipper  

 

Punkt 9. Valg af bestyrelse og sekretær hvert år: Stemmevalg: 

Brian 2 stemmer 

Anders 6 stemmer 

Søren 9 stemmer 

Lange 9 stemmer 

 

Søren og Lange valgt til bestyrelsen, og Claus som sekretær. 

 

Punkt 10. Valg af suppleanter: 1 suppleant Anders, 2 suppleant Brian. 

 

Punkt 11. Valg af revisor: Schlie 

 

Punkt 12. Eventuelt: gravering på pokaler: der mangler gravering på flere pokaler, dette bringes i orden 

snarrest muligt. 

Indkøb af dart udstyr: ved ønsker kontaktes Skipper. 

Billardbord: ønske om at den evt. Kan sænkes eller andre løsninger - dette ses der nærmere på af 

bestyrelsen. 

 

Danmark open i Esbjerg bliver i år afholdt i badmintonhallen. Og det forventes at bliver rigtig stort i år, bla 

Esbjerg kommune er gået ind i arrangementet. Klubben hjælper med englænderne til overnatning ved 

behov herfor.  



 

Englandsturen- 12 mand drager afsted. Der bliver arbejdet på en gave til borgmesteren i Hartelpool- dette 

bliver en spilletrøje med borgmesterens navn. Der arbejdes ligeledes på en gave fra Esbjergs borgmester til 

Hartelpools borgmester også. Vestkysten og DDU vil skrive en artikel omkring turen til England. Pressen 

kontakter Hill (Miles for men). Der er snak om, at der på turen til England, evt. skal ses en fodboldkamp, 

hvis dette er muligt. 

 

Snak om T-shirt med klublogo, til at have inden under skjorten.  Trøjer til englænderne er ok. 

 

Skipper beretter, at der er nye kampsedler, med mulighed for live-opdatering på vej. 

 

Rangliste formand: Claus 

 

Møder foregik i god ro og orden. 

 


