
REFERAT af generalforsamlingen den 14/3 2019 i EJBY PETANQUEKLUB 

 

Formanden – Poul-Erik Sørensen bød velkommen til de 26 stemmeberettigede deltagere og foreslog 

Lena Christensen som dirigent. Lena blev valgt og gav ordet til formanden. 

Formandens beretning: Poul-Erik berettede om at han har overdraget ansøgning om toiletforhold 

ved tennis/petanquebaner til hovedformanden ligesom han har rykket for at man må køre tæt på 

petanqueanlægget med særlig tilladelse, idet vi har flere handicappede medlemmer, som ikke kan 

gå den lange vej. 

Derudover nævnte formanden de arrangementer vi har afholdt og været til i løbet af sæsonen. Bl.a. 

kunne formanden nævne at vi har afholdt 50 vinspil (Esther vandt jubilæumsspillet) og at vi i alt har 

uddelt 550 flasker vin. Tak til Knud og Esther for indkøb. 

Der har været lidt hærværk her i februar måned idet der er blevet kørt med knallert gennem vores 

omhegning af banerne med ødelagte kanter til følge. 

Fremlæggelse af regnskab og budget: Jonna fremlagde regnskabet og gjorde rede for posteringerne 

og kunne oplyse, at det var muligt, at vi kunne modtage ca 3.500,- fra det ”gamle nu nedlagte 

halfestudvalg”. Vi har godkendt forretningsudvalgets forslag til fordeling af midlerne. Alle 

underafdelingerne skal være enige om fordelindsmetoden så vi hører nærmere. Vi skal fortsat 

afregne 55,- kr. pr medlem til hovedkassen. Vi afregner når kontingenter indgår 1/4. Forespørgsel 

om vor revisor bliver aflønnet direkte af afdelingerne men det ordnes mellem forretningsudvalget 

og revisoren. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budget (hvori der ikke er indregnet evt. del af halfestpenge) med fremtidig kontingent på 300,- 

årligt blev godkendt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Jonna Svendsen, Knud Larsen, Kurt Jensen og Kirsten 

Werdelin. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt. 

Valg af suppleant:  På valg er Johnny Strømsted, som ikke ønskede genvalg. Mogens Werdelin og 

Esther Larsen meldte sig som suppleanter og ved en skriftlig afstemning fik Mogens Werdelin 14 

stemmer og Esther Larsen fik 12. 

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog at det organiserede spil (altså hvor der er åbent til skur 

og bænkesæt) blev lukket ned i december måned. Efter lidt debat blev forslaget ændret til at der 

lukkes ned for det organiserede spil både i december, januar og februar. Banerne kan selvfølgelig 

benyttes. Vores nytårskur den 31/12 kl 10 bevares naturligvis. 

Forslag fra medlemmerne: Ingen 

Eventuelt: Esther oplyste at prisen for vores arrangementer med Nykøbing F er steget til 35,- kr. pr. 

person. Johnny, Kirsten W., Mai-Britt, Elise m.fl. ønskede at vi skulle være mere synlige bl.a. med 

notitser, billeder m.m. i dagspressen – specielt Midtsjællands Avis. Bestyrelsen tager det til 

efterretning. Kirsten gjorde opmærksom på, at vi skulle være til stede lørdag den 22. juni når 

Byfesten løber af stabelen, så vi kan vise vores fine baneanlæg frem. Lis foreslog at vi fik lagt f.eks 

stenmel på vores baner. Da  vores  baner i forvejen er meget flotte i forhold til andre baner vil vi 

spare den udgift indtil videre. 

Bestyrelsen takkede Johnny for det store arbejde han har udført som suppleant 

Dirigenten takkede bestyrelsen for deres indsats og  gjorde opmærksom på, at bestyrelsen heller 

ikke i 2018 – som lovet -  har afholdt en samlet arbejdsdag for medlemmerne. Bestyrelsen tager 

dette til efterretning. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Som referent: 

Kirsten Werdelin                                                      Godkendt af dirigenten den 20/3 2019  


