
Referat fra ordinær generalforsamling i 
Kjøge Dart Club, torsdag den 3. marts 2022 

 
Tilstede: Kim, Camilla, Jesper L, Tommy, Reuther, Michelle, Majbritt, John, Michael, Lolk, 
Claus, Henning, Joakim, Lars og Heidi (15 stemmeberettigede). 
 
1. Reuther blev valgt som ordstyrer. 
2. Heidi blev valgt som referent.  
3. Referat fra ordinær generalforsamling, afholdt online den 10. februar 2021 blev 
godkendt. 
4. Formandens beretning ved Kim: 
Gengivet her i stikordsform: 
 
Klubmesterskab 2021: 

Langt om længe lykkedes det os at få afholdt vores klubmesterskab. Det blev en lang dag med rigtig mange 
kampe, som til sidst endte med at Martin blev klubmester for herrerne, Wanja for damerne – og som noget 
nyt blev der også afholdt et doublemesterskab, hvor der blev trukket lod om makkerne, og det endte med 
at Brian L./Henning løb af med sejren. Alt i alt en dejlig dag.  

Klubmesterskab 2022: 

Dato ikke fastlagt endnu. Skal vi vente til efteråret?? 

Løbende turnering 2020/21: 

Jeg snakkede allerede om denne turnering ved sidste GF, da den blev forlænget og sæsonstrukturen 
ændret så vi fremadrettet kører sæson fra januar til december.  

1. holdet blev sat i bero efter interne stridigheder på holdet og holdet rykkede derfor ned i 3. div. 

2. holdet endte som nummer 2 i DS2 – tillykke til de spillere der har været involveret. Rygterne løb lidt om, 
at nummer 1 i rækken (DK26 4) ikke ville rykke op, så vi med vores 2. plads måske kunne rykke op, men de 
valgte alligevel at tage oprykningen. Det var nok også bedst for os, da jeg ikke mener vi har niveauet i 
klubben til at have 2 hold i 3. division, som det ser ud lige nu. 

3. holdet blev nummer 10 og blev dermed i DS2. 

4. holdet var plaget af rigtig mange aflyste kampe, men endte på en flot 2. plads. Stort tillykke. 

Hverdagsholdet endte som nummer 6 i rækken. 

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

Oldboys klarede sig igen godt og endte på en flot 2. plads, som gav adgang til slutspillet. Dette blev 
desværre endnu engang aflyst. 

Løbende turnering 2022: 

Turneringen er skudt i gang, og alle har været ude at spille flere kampe efterhånden. Da det er så tidligt på 
sæsonen, er det svært at sige noget om stillingerne lige nu, men alle gør deres bedste. Vi har dog allerede 



været ramt af nogle udsatte kampe pga. corona og diverse skader hos flere spillere, vi håber at alle snart er 
friske igen. 

Stævneaktivitet: 

Det har været begrænset med stævner pga. corona-situationen, men vi var da nogle stykker der kom til 
Dart Odense Open, hvor vi havde en god tur. Resultaterne er ikke værd at tale om.  

Vi har også været til at par uofficielle stævner. Martin og Heidi vandt Islev Mix, hvor Camilla og Kim blev 
nummer 3. Og Camilla, Lolk og Kim blev også nummer 3 ved triple-mix stævnet i DK26, et stævne, hvor vi 
var stærkt repræsenteret fra Kjøges side af. 

Venskabsturneringen var aflyst, det samme blev vores julestævne endnu engang. Bestyrelsen overvejer at 
finde en alternativ dato (måske i sommermånederne) til at afholde det, da vi jo ikke kan vide os sikre på om 
corona til vinter endnu engang viser sit grimme ansigt. 

Vi tager til SM i den forestående weekend, hvor vi stiller med 2 herrehold og (om Camillas ryg vil) et 
damepairs-hold. Dejligt at se den store tilslutning til stævner fra klubbens medlemmer. 

Træning: 

Corona-ranglisten blev vundet af Kim, og vi valgte at lukke den ned og starte op igen med vores normale 
rangliste om torsdagen. Mandagstræningen flyder lidt – mandag er fri træning, hvor vi har forsøgt at lægge 
op til at spille forskellige træningspil, men på det sidste har det ikke haft den store interesse og folk spiller 
lidt på må og få. Vi har i bestyrelsen snakket med Martin om, at han godt vil stå for noget mere struktureret 
træning om mandagen for dem der kunne ønske dette. Det kan Martin selv fortælle mere om senere. 

Der er generelt godt besøgt både mandag og torsdag. 

Rengøring: 

Vi har for over et år siden besluttet at alle klubbens medlemmer må være med til at gøre en indsats i 
forhold til at holde klubben pæn og ren. Desværre er det meget Tordenskjolds soldater der tager teten. Vi 
har et hold af frivillige barvagter som sørger for at åbne klubben mandag og torsdag. Denne åbning 
indebærer afspritning, støvsugning, åbning af bar osv. Dette tager noget tid, så hvis man som menigt 
medlem dukker op mens barvagten er i gang, er det mindste man kan gøre at tilbyde sin hjælp. Ellers må 
man acceptere at man må vente udenfor til barvagten er klar til at åbne klubben. Så jeg må endnu engang 
opfordre til at alle hjælper til, rydder op efter sig selv, smider sit skrald ud, putter sin tomme dåser i 
pantposen osv. osv. 

Julefrokost: 

Aflyst pga. corona. 

Klubliv: 

Klubben fungerer, men der er altid plads til forbedring. Jeg synes vi skal stoppe med fnidder-fnadder og 
sladder i krogene. Har man et problem med en person, så konfronter vedkommende direkte i stedet for at 
bagtale vedkommende. Det er naturligt at der er nogen man snakker mere med end andre – det betyder 
nødvendigvis ikke at man sladrer i krogene. Vi har igen fået et par nye medlemmer, velkommen til jer. Der 
er også smuttet nogle stykker – det respekterer vi selvfølgelig fuldt ud.  

 



Nye lokaler: 

Der har i flere år været snak om vi skal finde nye lokaler. Dette bunder især i vores ene overbos generelle 
utilfredshed over vores tilstedeværelse. Der er ikke sket noget på den front endnu. Vi har været ude at se 
på lokaler flere steder i Køge og omegn, desværre har der ikke være noget ordentligt egnet, som har været 
værd at gå videre med.  

Vi gør alt for at tage hensyn til overboerne, og da det kun er overboen til barlokalet der brokker sig, har vi 
valgt at rykke ind i spillelokalet de dage, hvor vi er der efter kl. 22.00. Lige nu er der forholdsvis ro på. 

Corona: 

Der har været en del kritik af min personlige tilgang til Corona – især i forhold til når nogle har været 
smittet i klubben. Jeg tager gerne kritik til mig – når den er saglig! Jeg skriver ikke noget om retningslinjer 
eller anbefalinger fra myndighederne uden jeg først har undersøgt de aktuelle retningslinjer i skrivende 
øjeblik. Jeg drager omsorg for alle medlemmer, men hvis det er et problem for jer, så sig til og jeg træder 
gerne tilbage som formand. Jeg skriver ikke tingene for at være efter nogen. 

Der var nogle enkelte spørgsmål til formandens beretning omkring lokale i Køge Nord. 
Bla.om hvordan med rengøring og krudtstøv i lokalet. 

Camilla svarede, i forhold til rengøring er det ikke et problem. Men at lokalerne ikke var 
optimale, idet der mangler et køkken og en bar.  

Det er Camillas indtryk, at skydeklubben rigtig gerne vil dele lejelmålet med os. 
Fornemmer billardklubben ikke er alt for begejstrede. Hvis lokaletilbud bliver aktuelt vil vi 
forhøre os og få gode råd hos dartklubben i Nørre Alslev. Vi vil høre om deres erfaringer – 
de deler klub med en skydeklub. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

5. Regnskabets aflæggelse. Camilla gennemgik kort regnskabet. Der blev stillet et par 
få opklarende spørgsmål.  

Hvorfor er kontorudgiftsposten så stor? Der blev svaret, at på denne konto figurerer også 
indkøb af webcam, pc og printer til bestyrelsen. 

Hvad dækker renter og gebyrer? På gebyrposten er også konteret gebyr for transport ifbm. 
levering af klubtrøjer, der kommer fra udlandet. Derudover er de kr. 750 gebyrer for 
mobilepay. 

Øvrige bemærkninger til regnskabet: Klubben har søgt om refusion for manglende 
indtægter under corona, da vi ikke kunne afholde vores nytårsstævne. Vi afventer 
tilbagemelding fra DDU. 

Kontingentet fra 1. kvartal havde bestyrelsen valgt at lade være gratis, for at kompensere 
lidt for coronanedlukningen. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 



6. Valg til bestyrelse. 

Ø Valg af formand lige år  
Ø Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år) 

Kim genopstillede og blev valgt som formand. 
Reuther og Tommy genopstillede og blev valgt som hhv. 1. – og 2. suppleant. 
 
Forinden valget til suppleanter var der en kort drøftelse af, hvad suppleanterne skulle 
bruges til og hvad de selv havde af ønsker om at blive inddraget i arbejdet løbende. 
Bestyrelsens struktur blev vendt og den fremtidige bestyrelse ser nærmer herpå. Kun 
positivt, at suppleanterne ytrer større engagement. 
 
7. Indkomne forslag 
1. Ok sponsorstøtte 
Der var forslag om at tilmelde klubben til OK Sponsorstøtte. Formanden reflekterede på 
forslaget, som bestyrelsen synes er ganske glimrende. Der er blot den hage ved det, at 
Kjøge Dart Club ikke har medlemmer nok til at kunne tilmelde sig ordningen. OK kræver 
min. 50 medlemmer. Forslaget kunne derfor ikke komme til anvendelse. 
 
2. Kontingentstigning 
Forslaget lyder: ’En kontingentstigning med 50-100 kr. i kvartalet. 
Da alt rundt om stiger meget lige pt. Og det kan bruges til, at vi bestiller mad ude fra til 
klubmesterskabet.’ 
 
Dette udløste en lille drøftelse af, hvorfor stigning og hvorfor ikke stigning. Kassereren 
talte for, at vi IKKE skulle stige, idet det ikke økonomisk er nødvendigt at trække flere 
indtægter. Vi har et fornuftigt regnskab og bør først se på evt. stigninger, såfremt vi får 
flere udgifter. 
Forslaget blev trukket. 
 
3. Vedtægtsændring omkring ordlyden af kontingentrestancer 
Forslaget lyder: ’Kontingentrestancer på mere end 3 måneder kan medføre automatisk 
udmeldelse af klubben. Endvidere kan det betyde inddragelse af eventuel DDU-licens’. 
 
Forslaget går på, at vi ikke kan inddrage DDU-licens, da medlemmet selv betaler den og 
licens derfor følger medlemmet personligt. Skal det med rødt ikke slettes? 
Forslaget blev vedtaget. 
 
4. Egen udmeldelse af Kjøge dart klub.  
Forslaget lyder: ’Udmeldelse vil ikke medføre refundering af indbetalt kontingent. Tilføjes: 
Egen udmeldelse af Kjøge Dart Club kan kun ske til den 1. i hver måned, Udmeldelsen vil 
ikke medføre refundering af indbetalt kontingent, i det kvartal man er i. Har man betalt 
året ud får man de overskydende kvartaler tilbage.’ 
 



Der var en kort drøftelse af forslaget, hvor der bla. blev fremhævet, at det står medlemmet 
frit for at betale forud, men at klubben ikke skal agere bank for medlemmets penge, som de 
bare kan hæve igen. Der var eksempler på, at hvis nu man f.eks. blev syg så kunne man 
måske godt få refusion.  
På generalforsamlingen kom der følgende ændringsforslag til forslag 4: 
’Egen udmeldelse af Kjøge Dart Club kan kun ske til den 1. i hver måned, Udmeldelsen vil 
ikke medføre refundering af indbetalt kontingent i det kvartal man er i. Bestyrelsen kan i 
ekstraordinære situationer vælge at refundere forudbetalt kontingent.’ 
Dette ændringsforslag blev vedtaget. 
 

5. Adgang til klubben uden for normale åbningstider 
Forslaget lyder: ’Jeg forslår at vi åbner klubben, for medlemmer uden for normale 
åbningstider. SÅ kan vi træne, i de omgivelser vi spiller kamp i. Jeg kommer med et 
forslag, til hvordan det kan lade sig gøre. 
Ved hoveddøren ind til baren kommer der en nøgleboks op. Eller et nøglebriks system på 
døren. Når man så er kommet ind, krydser man sig af på lister der ligger i baren. Skal man 
have noget i baren, kan dette kun ske vis man har et barkort. Tager men så noget at drikke, 
skal man sætte en streg. Ved øl eller vand, som er på samme liste man krydsere sig ind på. 
Det er så den der har barvagten, eller den sidste barvagt der går. Der skal søger for, at der 
talt op i køleskabene. (Mandag, torsdag, og efter kampdage.). Vores overvågningskamera 
må ikke slukkes, vis man kommer uden for normale åbningstider. Overvågningskameraet 
skal stå så man kan se hvem der kommer ind og gå i baren. Overvågningskameraet kan dog 
slukkes, vis der er en barvagt til stede den dag.’ 
Der blev efter en påbegyndt lystig diskussion omkring hvem har hvilket ansvar, hvad med 
den ekstra rengøring og er det ikke lige lovligt meget at pålægge barvagterne osv. stoppet 
op og spurgt ud på generalforsamlingen OM behovet for træning uden for normal 
åbningstid var der og hvor stort det var. Det viste sig, at det ikke var et stort behov, 
hvorfor forslaget blev trukket. 
 
6. Mobiltelefon / baren under kamp 
Forslaget lyder: ’Jeg forslår at det kun er holdkaptajnen der har sin mobil fremme eller en 
Ander fra holdet. Det er kun dem der opdater på FB angående kampens forlød. Man kan 
ikke følge med i en kam når man sider med sin telefon. Ophold i bare skal holdes på et 
minimum da det er svart at følge med når mans tår i baren og snakker. Man er på et hold 
for at støtte de 3 andre der spiller jo mere støtte jo sjover er det at spille.’ 
 

På generalforsamlingen tilkendegav man at det kan vi simpelthen ikke lave regler om. 
Hvordan skal det håndhæves. 

Forslagsstiller ændrede forslaget til at det blot skulle være en opsang og egentligt skulle 
have været nævnt under punktet ’Eventuelt’. Der blev opfordret til at tage snakken på hvert 
enkelte hold om, hvordan man opfører sig under kamp. Må der heppes højlydt – skal vi tie 
stille osv. osv.  

 



 

8. Eventuelt 
Der var en snak omkring fremgangsmåder i forhold til sponsorer. Bestyrelsen indhenter 
råd og vejledning for et af vore medlemmer som gerne vil rådgive lidt om, hvordan vi 
kommer i gang. Det blev bemærket, at vores foldere om klubben langt fra er gode nok til 
formålet. Det skal bestyrelsen se på. Bestyrelsen indkalder til et særskilt møde herom. 
 
Informationstavle i klubben efterspørges. Her kan der stå informationer om, hvem der er 
på de enkelte hold. Er der nogle evt. karantæner vi skal tage højde for og hvem er til 
rådighed som reserver. Her kan også opsættes invitationer til stævner mm, som ikke 
fremgår på DDU’s side. Bestyrelsen sørger for en tavle. 
 
Formanden havde et par punkter til orientering: 
Barkort:  Bestyrelsen har ændret barkort så der fremadrettet ikke længere er et skrabefelt 
på. I stedet indføres en glasbowle, hvori brugte kort kan lægges. Både fra medlemmer og 
gæster. En gang om måneden trækker bestyrelsen et kort i glasset. Præmien er et barkort. 
 
Oldboysholdet: Opfordring til at bakke op om holdet. Kaptajnen har svært ved at sætte 
hold – så meld jer nu på banen. 
 
2. og 3. holdet – ændring: Der bliver byttet om på Heidi og Majbritt. Træder i kraft med 
øjeblikkelig virkning. Der er ingen karantæne i forbindelse hermed. 
 
Damepairs 3.div øst den 26. og 27. marts: DK26 som oprindelig er vært herfor har 
forespurgt om vi evt. ville være klar på at overtage spillerunden, da de har taget munden 
for fuld i DK26. Det er endnu ikke drøftet i DK26 men hvis vi ville hjælpe vil Dk26 gå 
videre med en løsning. Klubben gav sin opbakning hertil, hvis DK26 har brug for, at Køge 
overtager spillerunden.  
(Ved referatskrivningen er det efterfølgende aftalt mellem DK26 og Kjøge, at vi overtager 
spillerunden – så sæt kryds i kalenderen den weekend. Der er brug for tavleførere, nogle 
til at lave mad og passe bar i de 2 dage). 
 
Gardin til toilettet: Hvis døren ikke er lukket helt, vil sol og bevægelse foran vinduerne 
aktivere vores kameraovervågning. Bestyrelsen løser det med at indkøbe gardin til vinduet. 
 
 
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet. 
 
For referat: 
Heidi Pedersen 


