
Referat af ordinær generalforsamling 28.02.2019 
 
Til stede var: Michael R., Camilla R., Camilla T., Kim, Brian, Bjørn, Michael J., Tommy, Hans, Martin, 
Jesper, Steen, David og Lars. 
 

1. Martin blev valgt til ordstyrer 
2. Camilla T. blev valgt til referent. 
3. Referater fra ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger blev enstemmigt godkendt. 
4. Formandens beretning ved Kim. Enstemmigt godkendt. Beretning vedlagt dette referat. 
5. Regnskab ved Camilla. Der blev spurgt ind til et par punkter i regnskabet som Camilla så 

forklarede. Enstemmigt godkendt. 
6. Valg til bestyrelse: 

• Valg af bestyrelsesmedlem: Tommy ønskede at stille op igen. David og Steen 
ønskede tillige at stille op, så inden afstemningen blev Michael R. og Michael J. valgt 
som stemmetællere. Tommy blev genvalgt med 6 stemmer imod 4 til David og 2 til 
Steen. 

• Valg af kasserer: Camilla blev enstemmigt valgt. 
• Valg af bestyrelsessuppleanter: Martin ønskede at stille op igen. Endvidere stillede 

Jesper, Bjørn og David op. Jesper og Bjørn blev valgt med hver 7 stemmer imod 4 til 
Martin og 3 til David. 

7. Indkomne forslag: 
• Camilla foreslog, at der blev nedsat et aktivitets-og sponsorudvalg, som skulle stå 

for at skaffe sponsorer og finde på/arrangere aktiviteter i klubben. Dette syntes alle 
var en god idé og Steen, Bjørn, Martin og Lars blev valgt til dette udvalg. 

• Tommy foreslog, at man ændrede træningsaften fra tirsdag til mandag, så man bl.a. 
ikke kom i karambolage med hverdagsholdet, når de har hjemmekampe om 
tirsdagen. Dette blev vedtaget af et flertal. Dog blev der ikke snakket om, hvornår 
ændringen skulle træde i kraft, men det sker snarest muligt. 

• Kim foreslog at det skulle være muligt at stemme ved fuldmagt til både ordinære og 
ekstraordinære generalforsamlinger. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

8. Eventuelt: 
• Michael R. forespurgte om klubbens holdning til at spille i personlige trøjer med 

egne sponsorer på. Bestyrelsen svarede, at klubbens holdning er, at man til 
turneringskampe og stævner, som klubben har betalt tilmelding for (i skrivende 
stund SM og DM) stiller man op i klubbens officielle spilletrøje, men at man til åbne 
stævner gerne må spille i en personlig trøje, dog skal klubbens officielle logo være 
på trøjen.  

• Camilla sagde at vi godt kunne bruge en eller flere barvagter til barvagt teamet, da 
klubben flere gange desværre har været nødsaget til at holde lukket pga. 
manglende barvagt. Jesper meldte sig og skal nu lige læres op. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden. 
 
 



Formandens beretning 2018 –  i stikord. 
 
En ny bestyrelse – en ny begyndelse? Nye tiltag i baren, bedre styr på økonomien for at 
undgå/minimere svind, nyt kasseapparat, indførelse af barvagter. Nye køleskabe, komfur tilbage, 
nyt sortiment. 
 
Klubmesterskab – Martin og Camilla blev klubmestre. Klubmesterskabet er blevet splittet fra 
julefrokosten, mere om dette senere. Michael blev kåret som årets ranglistespiller 2017. 
  
Løbende turnering 2017/18 – svært, da det tidligere 1. hold skiftede (et par er tilbage igen), så 1. 
holdet måtte desværre en tur ned i 3. division. Hverdagsholdet endte i midten af hverdagsrækken. 
Hverdagsholdet er hygge, samvær, god dart, og bruges endvidere til at indspille nye spillere på 
hold. Alle er velkomne på hverdagsholdet. 
 
Løbende turnering 2018/19 – Klubben søgte DDU om at blive ”flyttet” til københavnerrækkerne 
pga. de lange afstande og sene aftener (især i hverdagsrækken). Dette ønske blev imødekommet 
af DDU, hvilket klubben er glad for.Der er kommet nye (og gamle) spillere, hvilket har betydet flere 
hold. God start for 1. holdet – fører suverænt. 2. holdet ligger lige over bunden, svært da flere 
spillere har meldt fra, men nye spillere igen har gjort det muligt at føre holdet videre. 
Hverdagsholdet ligger i midten –  har spillet rigtigt mange uafgjorte. 
 
Renovering af klubben – startede med at skulle være ”bare” rengøring, men god opbakning gjorde 
det muligt at få shinet op med maling, nye kvajeringe osv, så det ser helt godt ud. Gode 
tilbagemeldinger fra andre klubber. Der er planer om nye tæpper, hvilket er ret dyrt, men der er 
søgt midler fra forskellige fonde, som vi venter svar tilbage fra. Der skal laves nye, bredere oches, 
tiden har bare ikke været til det endnu, men det kommer. 
 
Andre nye tiltag: Omdeling af brochurer – har ikke rigtigt givet noget, men vi har forsøgt og vil 
fortsat forsøge med de resterende brochurer. Ny hjemmeside – prøver at holde den opdateret 
med nyheder, resultater og andet. Opfordrer folk som ikke er på facebook til at bruge 
den/tilmelde sig nyhedsmailen for ikke at misse opdateringer. 
 
Deltagelse i stævner – ok, men kunne altid bruge at flere kom med. Resultaterne til stævnerne har 
været svingende. Stor tilslutning til deltagelse i venskabsturneringen, hvilket har gjort at vi får en 
runde til klubben (september 2019) – dejligt. 
 
Træning – tirsdag=hygge, træningsspil. Lidt mere opbakning ønskes. Skal dagen ændres? 
Torsdag=ranglisteturnering, god opbakning, gæster udefra. Der er indført Shanghai bingo – godt 
tiltag Bjørn, stor succes. 
 
Julefrokost blev afholdt i Bjørns sommerhus i Marielyst. God fest, tak for lån af sommerhust til 
Bjørn, som også stod for menuen, som var lækker og et dejligt alternativ til den traditionelle 
julemad. Vi håber dog på endnu flere deltagere i år og Bjørn har allerede sagt at sommerhuset er 
klar til brug igen. 
 



Julestævnet – kæmpe succes, mange mennesker (også en del nye) med masser af travlhed i bar og 
på banerne. Tak til Tommy for igen at køre turneringen fejlfrit igen. Der er allerede tilmeldte til i 
år. Skal vi arbejde på at udvide det? 
 
Orientering om klubmøde i Karlemoseparken. Der kommer til at være lokalerokader, da klubberne 
skal op af kældrene. Vi får lov at blive i vores lokaler. Vi har fået lovning på nye akustiklofter, der 
er kommet en rygepolitik ovenfra, så pr. 01.05.2019 er al rygning i klubberne forbudt. Der kan 
muligvis komme forbrugsafregning for klubberne, dette kan måske betyde kontingentstigning. 
Mere om det senere. 
 
Trøjesponsor forsvundet, så vi skal have ny trøjer. Klubben giver 1 trøje pr. aktivt medlem. Skal 
man have flere koster de 300 kr. pr. stk. Bestillingskema findes i baren. 
 
Klubmesterskab: 13.4.2019 – indbydelse kommer snarligt. 
 


