
Referat Generalforsamling d. 28/1 2016 kl.17.30 
Deltagere: Jan, Bjarne, Jimmi, Thomas, Jesper, Søren, Kasper, Schlie, Jonas, Steff, Kenwyn, Claus, Anders 

 

 

Valg af Dirigent og Stemmetæller 
Søren blev valgt som dirigent og Bjarne og schlie blev stemmetæller 

Formandens Beretning 
Formanden fortalte kort om året der var gået. 

Kassererens Fremlæggelse af Regnskabet  
Kassereren fremlagde regnskabet med div. Udgifter til nyt klubhus. Der var stadig lidt penge tilbage på 

kontoen. 

Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at kontigenten skulle blive den samme men der opfordres til medlemmerne at de betaler 

deres kontingent og gerne forud. 

Indkomne forslag til ændringer af love og vedtægter 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag 

Indkomne forslag i øvrigt 
Rygelokaler i det nye klubhus. Kommer når klubben får penge på kontoen igen. 

Rangliste mere flow i spillet. Det var nærmest gået sport i at komme senere på rangliste dage sidste år. 

Blev vedtaget at hvis man ikke er dukket op når man skal spille sin kamp 1 eller 2 når klokken er efter kl. 

19.00 har dem man er i pulje med ret til at sige at vedkommende har tabt kampen. 

Valg af Formand (ulige år) 
Ikke på valg i år 

Valg af kasserer (lige år) 
Kenwyn genopstiller og blev genvalgt 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og sekretær (hvert år) 
Sekretær Claus blev genvalgt bestyrelses medlemmer blev Søren og Schlie 

Valg af suppleant 
Lange og Jonas 

Valg af revisor 
Steff 



 

Eventuelt 
Junior afdeling. Beslutningen er udsat til spillermøde 

Åbningsstævne. Planen er at der bliver afholdt en reception for hjælpere og sponsere og så gerne et 

åbningsstævne før vi skal afholde DDL men det er noget bestyrelsen arbejder vider med 

Denmark open. Klubben holder åben om fredagen for alle englænder og dem der har lyst til at tage derud. 

Afventer ddu med hensyn til prisen for tilmelding og antal inden vi afgøre om vi skal betale for 

englænderne igen i år. 

Dartstævne samarbejde med Øst og EDK. Odls school køre på omgang mellem klubberne og første stævne 

er sat til d. 20 februar kl. 12.00 og så holder kælderen et til efteråret. 

Klubhus. Vi skal som udgangspunkt sælge flaske øl med en pris på 10 kr. til kampe og stævner er prisen 12 

kr. men man kan købe et ølkort på 10 øl og spare de 2 kr. ekstra pr. øl. 

Rengøring Schlie vil gerne stå for rengøringen i det nye klubhus og det skal koste fri kontingent og det 

kunne vi godt gå med til. 

Nøgler hvem skal have? Som udgangspunkt skal alle der vil have en nøgle og en alarm brik have det men 

spørgsmålet er om der skal betales depositum og hvor meget Jesper kom med forslaget om 100 kr. for 

nøgle og 100 kr. for alarm brik det vil sige 200 kr. for et sæt. 

Åbningstider. Der vil blive spillet i de nye lokaler den første torsdag i hver måned hvor alle er velkommen. 

Og så vil vi prøve med tilmelding om torsdagen for at være på forkant med hvis vi bliver mere end 16 

spillere så kan træningen rykkes ud i de nye lokaler. 

Opdatering af adresse / Telefonliste. Er opdateret 

 


