
Referat fra ordinær generalforsamling i  
Kjøge Dart Klub, den 10. februar 2021 

 
Online deltog følgende: Kim, Camila T, Jesper, Joakim, Bent, Tommy, David, Martin R, Steen, Rosie, 
Michael J, John, Pernille, Jacob, Michael R, Camilla R, Nicolai, Henning, Brian F og Heidi  
 
1. Martin blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Heidi blev valgt som referent. 
 
3. Referat fra ordinær generalforsamling 20. februar 2020 blev godkendt. 
 
4. Formandens beretning ved Kim: 
 

Formandens beretning 2020 – i stikord. 

Klubmesterskab 2020:  

Aflyst pga. Corona. 

Klubmesterskab 2021: 

Ikke besluttet noget endnu, da det er svært at planlægge noget i denne tid. 

 

Løbende turnering 2019/2020:  

Turneringen blev fastfrosset pga. pandemien og holdene endte således: 

1. hold: Nr. 5 i 2. div Øst 

2. hold: Nr. 4 i Danmarksserien 

3. hold: Nr. 6 i Kval A. 

Hverdag: Nr. 5 

Damepairs: Nr. 5 i 3. Div Øst 

Oldboys: Nr. 2, lå til at vinde rækken og komme til DM slutspil. 

 

Løbende turnering 2020/21: 

En svær turnering da kampene mange gange er blevet udsat pga. corona. I skrivende stund er turneringen forlænget 

til at vare hele 2021, men om den når at blive spillet færdigt, må tiden vise. 

Svært for 1. holdet pga. uro og det er endt med, at der ikke bruges mere tid på dette hold og vi lader derfor holdet 

rykke ned i 3. div i næste sæson. 

2. holdet har fundet rytmen og ligger nr. 2 a point med nr. 1. Fortsætter de denne form kan de ende med 2 hold i 3. 

div i næste sæson. 

3. holdet ligger 8’er i samme række som 2. holdet. 

4. holdet ligger nummer 3 i kval-rækken. 

Hverdagsholdet har haft det svært, men igen i år bruges holdet til at indspille nye spillere og hvem der ellers har tid 

og lyst til at spille om tirsdagen. 

Dame-pairs endte med at trække holdet – igen her spillede corona ind i beslutningen. 

Oldboys klarer sig igen godt og er pt. nummer 3. 

 

Stævneaktivitet: 

Vi nåede kun at deltage i Aabenraa Open og SM og der var ingen nævneværdige resultater for klubbens 

medlemmer, men begge stævner var hyggelige som altid. Corona har efterfølgende lukket alt ned. Også 

venskabsturneringen og vores julestævne. Vi håber at komme i gang i løbet af 2021, men det er svært at være alt for 

positiv. 



Træning: 

Vores normale ranglisteturnering blev stoppet og i stedet for indførte vi corona-ranglisten. Dette har været en stor 

succes, men når der en gang bliver ”normale” tilstande igen, vender vi nok tilbage til ranglisteturneringen om 

torsdagen og fri træning mandag. Der er generelt ret godt fremmøde til træningen, og især 2. holdet brillerer med 

deres fremmøde stort set hver eneste gang. 

 

Rengøring: 

Vi har besluttet at alle klubbens medlemmer må være med til at gøre en indsats, derfor har vi opsagt samarbejdet 

med Pernille. Mere om det under eventuelt. 

 

Julefrokost: 

Aflyst pga. corona. 

 

Klubliv: 

Der er igen i år kommet flere nye medlemmer og jeg synes at kemien i klubben er blevet bedre. 

 

Nye lokaler: 

Da der stadig er regelmæssig brok fra vores overbo og det virker lidt som om, at afdelingsbestyrelsen (specielt 

formanden) ønsker klubben ud af vores lokaler, er vi gået i gang med at kigge efter nye lokaler. Problemet er at 

lokaler i Køge på ingen måde er billige og skal vi have kommunens hjælp kan vi risikere at ryge til f.eks. Borup. 

Pernille og Joakim har nogle følere ude, som vi kan håbe giver positivt udslag. 

 

Corona: 

Har sat sit præg på alt i 2020. Vi har i klubben fået sat sprit op, skiftet til papirhåndklæder og barvagter spritter af før 

åbning af klubben. Dette skal vi nok fortsætte med længe endnu. 

 

Webcamdarts: 

Til sidst vil jeg opfordre alle til at prøve at spille webcamdarts. Det er kommet for at blive og en rigtig god 

træningsmetode her i nedlukningstiden. Flere af klubbens medlemmer (aktive som passive) spiller allerede og kan 

hjælpe til med opstart osv. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der herefter blev godkendt.  
 
5. Regnskab ved kassereren.  
 
Der blev kort givet nogle bemærkninger til regnskabet, som ser ganske fint ud. Der blev stillet spørgsmål 
omkring postering af pant. Hvorfor står den under omsætning. Forklaringen var at pant er en indtægt og 
derfor placeret under omsætning.  
I forhold til evt. nye lokaler blev der spurgt, om der var budgetteret med en evt. husleje. Hvad kan klubben 
sidde for om måneden. Kassereren svarede, at det er noget bestyrelsen stadig arbejder på. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
6. Valg af bestyrelse: 

 Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år):   

Der var 3 kandidater til posten: Pernille, Tommy og Jesper. Jesper blev valgt efter en elektronisk 

afstemning. 

 Valg af kasserer (ulige år): Camilla T. blev genvalgt. 

 



 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Der var også her 3 kandidater til posterne. Pernille, Tommy og 

Martin R.  Efter en elektronisk afstemning blev Martin R. valgt som 1. suppleant og Tommy blev valgt 

som 2. suppleant. 

 
7. Indkommende forslag: 
Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Pernille om brugen af lokaler til private arrangementer. Ville det 
være en idé, at klubben får et regelsæt på skrift ang. benyttelsen af lokaler uden for klub regi. 
Det kunne være et ordensreglement og hvilke arrangementer, der i så fald tillades. Har ALLE medlemmer 
den samme ret til brugen, hvem skal godkende osv. osv. 
 
Der var en længere debat om forslaget. Formanden oplyste, at klubben pt. ingen regler har nedfældet. 
Hans holdning er, at alle må låne lokalet. Er i tvivl om boligselskabet har andre retningslinjer. 
Martin R synes det skal være i orden at låne lokalet til f.eks. en mindre reception, en nytårsaften. Men ikke 
runde fødselsdage og lignende. 
 
Det blev også nævnt, at der tidligere har været afholdt arrangementer med henblik på at spille dart. Det 
skal der stadig være plads til. Mens vi har corona-udfordringer og nedlukninger blev der opfordret til at vi 
ikke benytter lokalet til noget som helst. 
Bestyrelsen blev opfordret til at se på et evt. regelsæt. 
 
 
8. Eventuelt: 
 
Web cam dart.  
Der er pt. flere muligheder for at få spillet dart på nettet. Både som træning men også mulighed for at 
deltage i turneringer. Der er flere medlemmer som allerede har stiftet bekendtskab hermed. De hjælper 
meget gerne med opsætning, intro og testkampe så man kan blive fortrolig hermed.  Kim hjælper meget 
gerne med teknik og vejledning i hvilket kamera mm. 
Pigerne har deltaget i nogle turneringer og der netop flere fra klubben, der har tilmeldt sig den løbende 
turnering som Rene Pedersen fra DDU har opsat. 
Ramsby’erne bruger f.eks., Dartconnect til træningen derhjemme – gode erfaringer hermed. Undgår 
kridtstøv mm. 
 
Følgende links kan bruges: 
www.webcamdarts.com  
www.dartconnect.com 
https://www.nakka.com/soft/n01/index_eng.html 
 
Rengøring. Som nævnt i formandens beretning er aftalen med Pernille opsagt. Ikke fordi det ikke 
fungerede. Tværtimod har Pernille gjort det rigtig godt. Det er bestyrelsens opfattelse, at alle medlemmer 
skal bidrage til rengøring af vores klublokaler. Der skal derfor laves en plan for hvordan. Pernille har en 
rigtig god guideline for hvilke opgaver, der følger med rengøringen. 
Det afstedkom en rigtig lang debat for alle medlemmer.  Der blev nævnt ulemper og fordele. Ligesom der 
var drøftelser om, hvad evt. konsekvenser der måtte komme, hvis ikke medlemmerne holder deres 
rengøringstjans. 
Meningerne var mange og nogle oplyste, at på grund af transport vil det ikke komme til at ske, at der kun 
blev kørt til klubben for at gøre rent. Andre mente de ville komme til at glemme det og at der i tidligere år 
kun var kommet mudder og ballade i krogene ud af det, når nogen glemte opgaven.  
Økonomi blev også vendt og flere mente, vi bør betale os fra rengøringen. 
Pernille nævnte, at hvis bestyrelsen igen besluttede sig for at betale for rengøring står hun gerne til 
rådighed igen på kendte vilkår. Bestyrelsen vender rengøringen på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Endelig have Camilla T en enkelt bemærkning til oplysninger om, at Reuther kommer retur til Kjøge Dart 
Klub. (Reuther var forhindret i at deltage under punktet evt., da han blev kaldt på snevagt).  
Camilla T har længe luftet tanken om at ville af med regnskabet. Grundet boligselskabets retningslinjer 
om, at formand og kasserer skal have bopæl i Karlemoseparken, har det ikke før været muligt. Hun tager 
derfor denne valgperiode med og måske Reuther så kan overtage om 2 år med Camilla T på sidelinjen.  
 
For referat: 
Heidi Pedersen 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.webcamdarts.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2azEbgu0xQSnUmGkv0BzszK_v5JKrOU4D6yJmKxIwdhVOh4h3QItC2__c&h=AT1z0vLesvOLsN-uyykRShARo3BCBTfyqrzmzF832IRkVowqk6q7365QJoMS8bExY1N-PURALOcGNniJnunctk81tIr589JHYecUmx0JRzqSoV4WL5gypOAguwCWMHvfzss
http://www.dartconnect.com/?fbclid=IwAR0Tgt8iHfEUhMAPQg9-4C22Qu-7cNpsGUnpt_Hw4yuNWLgi_hUMIn253_A
https://www.nakka.com/soft/n01/index_eng.html?fbclid=IwAR2lqq5KkyQHXfIfd81eLR_qxUVyMKpKBMH1Jz2Jfe_yCX9zb2mP7aSES5A

