
 

Referat 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

 Iver Raun blev foreslået og valgt som dirigent. 

 Lene Laigaard og Viggo Nygård blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Formandens beretning. 

 Beretningen blev godkendt. 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 Det reviderede regnskab blev efter enkelte uddybende spørgsmål 

 godkendt. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og 

 indskud. 

 Budgettet blev godkendt, efter en mindre debat om et kontingent  

 forhøjelse for at forbedre likviditeten her og nu. Godkendt uden 

 kontingentforhøjelse. 

 
5. Forslag fra bestyrelsen. 

Medlemskab foreslås ændret i 2018 til at løbe fra den 1. januar til 31. december. 

Ændringsforslag til §4 og §5 i vedtægterne, hvis medlemskab perioden ændres. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Faste træningsdage med pro-træner, alle kan møde op for råd og 
vejledning, til løsninger på udfordringer med det personlige spil. 

Forslaget blev ikke vedtaget, men bestyrelsen vil fremadrettet  
tænke nye muligheder i forbindelse med protræningen. 
 

 



Fastholdelse af begyndere og nye medlemmer 
Der vil blive nedsat et udvalg, der skal se på nye tiltag i forbindelse  
med fastholdelse af såvel nye medlemmer, som medlemmer der ikke  
spiller så ofte. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er Mikael Kiilerich, Steen Sørensen, Knud Jensen som    
genopstiller, og Johan Cramer som ikke genopstiller. 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, for bestyrelsesmedlem der er  
Stoppet. Suppleant Kurt Kolding er indtrådt i bestyrelsen i november, 
men er på valg til generalforsamlingen jf. vedtægterne. (Kurt 
genopstiller til bestyrelsen) 
Generalforsamlingen vedtog at vælge alle bestyrelsesmedlemmer ved  
en valghandling. 
De fire med fleste antal stemmer, bliver valgt for den 2årige periode og  
den med 5. fleste stemmer for den 1årige periode. 
De opstillede var Mikael Kiilerich, Steen Sørensen, Knud Jensen, Kurt  
Kolding, Steen Pudselykke, og Silas Jepsen. 
Mikael Kiilerich 51 stemmer 2årig valgperiode 
Steen Sørensen 47 Stemmer 2årig valgperiode 
Kurt Kolding  47 Stemmer 2årig valgperiode 
Knud Jensen  45 stemmer 2årig valgperiode 
Silas Jepsen  41 stemmer 1årig valgperiode 
Steen Pudselykke   6 stemmer 
 
Valg af 2 suppleanter, på valg er Kurt Kolding og Bjarne Skov. 

De opstillede var Steen Pudselykke og Bjarne Skov 

Sten Pudselykke   1. suppleant 

Bjarne Skov    2. suppleant 

8. Valg af revisor og revisor-suppleant. 
Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Revisor: Iver Raun 
Revisor Suppleant: Bent Ove Næsted 
De blev begge genvalgt. 



9. Eventuelt. 
 Det blev debatteret hvordan juniorspillerne kunne få opbevaret deres  
 bags i bagrummet, så de ikke skulle være afhængig af  
 ”voksentransport til og fra banen. 
 Bestyrelsen lovede at have en løsning klar inden sæsonstart. 
  
 Der blev spurgt ind til om bestyrelsen var opmærksom på klubbens 
 kommende 10 års jubilæum. 
 Åbningsmatchen vil blive dedikeret til jubilæet. Evt. andre tiltag vil 
 Drøftet i bestyrelsesregi. 
 
  


