Referat ordinær generalforsamling mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00

Deltagere: der var 28 stemmeberettigede medlemmer af bowlingklubben SMUT.
Referent: JK.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Ungdomslederens beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Kasserer:
Anni Mouritzen – modtager genvalg
Seniorleder:
Morten Nielsen – modtager genvalg
Medlem:
Gitte Hemmingsen – modtager genvalg
2 suppleanter til bestyrelsen – de vælges for 1 år.
Revisor:
Jean Sørensen – modtager genvalg
Revisorsuppleant – vælges for 1 år.
7. Eventuelt – herunder valg af spillerudvalg – Jean Sørensen ønsker ikke at fortsætte på
Posten som leder af udvalget, 1 suppleant for 1 år, samt et festudvalg.

Pkt. 1.
Velkomst
Referent.
Valg af dirigent.

Pkt. 2.
Formandens
beretning.

Pkt. 3.
Ungdomslederens
beretning.

Formanden Bent Hemmingsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Som referent blev Jette Kroÿer udpeget. Man gik derefter over til dagsordnen.
Bestyrelsen foreslog Jens Larsen.
Enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
Jens Larsen takkede for valget og fastslå at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Denne er lagt på hjemmesiden Bowlingklub-smut.dk, samt har været hængt op på
klubbens opslagstavle i Odense bowlinghal, så alle klubbens medlemmer har haft
mulighed for at læse den inden generalforsamlingen.
Formanden Bent Hemmingsen gennemgik den med enkelte poster dybere udredt.
Næste gang der er Senior-træf kommer der en lille egenbetaling.
Ulla Larsen og Johnny Leen spillede klubmesterpokal. Det gik godt.
Alle hold bliver nævnt og enkelte resultater fra stævner.
Vores julearrangement med ungdommen gik rigtig godt.
Sportslørdag var en succes – der var et par af vores ungdomsspillere der var meget
aktive, og gjorde et stort stykke arbejde.
Jean Sørensen er igen i år tovholder for Påskestævnet, der ligger fra d. 29 marts –
1. april 2013. det er godkendt af Unionen.
Formandens beretning sendt til afstemning og godkendt.
Jan Summers ungdomsleder fortalt i sin skriftlige beretning om de meget flotte
resultater ungdommen har opnået ved både turneringer og stævner.
Vi har en del unge mennesker liggende med helt fremme i toppen af både
turnering, men også til ranking-stævner.

Pkt. 4.
Regnskab.

Pkt. 5:
Indkomne forslag.

Pkt. 6:
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.

Pkt. 7:
Spillerudvalg.

Der er af to af vores ungdomsspillere lavet 3X300 serier. Mikkel Bruus Sørensen
lavede 2 x 300 serier og Martin Emborg Biltoft lavede 1 x 300 serie. Det er 2 meget
flotte resultater og de har begge fået diplomer af forbundet.
Smut´s ungdom udgør 1/3 af ungdommen på Fyn.
Jan Summers gav udtryk for stor glæde ved arbejdet med de unge mennesker.
Ungdomslederens beretning sendt til afstemning og godkendt.
Regnskabet 2012 var fremlagt til hver enkelt.
Kasserer Anni Mouritzen svarede på spørgsmål fra medlemmerne, omkring
regnskabet.
Ingen bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet sendt til afstemning og godkendt enstemmigt.
Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var enighed om afstemning ved
håndsoprækning. Alle godkendte det.
Der var fra bestyrelsens side lagt forslag til vedtægtsændringer op på hjemmesiden
samt på bordene til generalforsamlingen.
Det var forslag til: §1, §3, §13, §14, §15.
Forslagene sendt til afstemning enkeltvis.
§1 blev vedtaget med den klausul, at bestyrelsen skulle finde ud af om ændringen
gav problemer ved ansøgning om tilskud til ungdommen.
§3 vedtaget med 3 imod – 2 blanke – 23 for.
§13 enstemmigt vedtaget.
§14 enstemmigt vedtaget.
§15 enstemmigt vedtaget.
På valg til bestyrelsen:
Kasserer: Anni Mouritzen – modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Seniorleder: Morten Nielsen – modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Bestyrelsesmedlem: Gitte Hemmingsen – modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Suppleanter: Ole Rasmussen modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Ny suppleant foreslået: Jean Sørensen – valgt.
Revisor og suppleant:
Revisor: Jean Sørensen – modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Suppleant: Jørn Garp – modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Spilleudvalgsleder: Jean Sørensen – ønskede ikke genvalg.
Foreslået blev: Jan Biltoft – enstemmigt valgt.
Suppleant: Annette Biltoft – foreslået – enstemmigt valgt.
Festudvalget:
Der var genvalg til: IngeLise Larsen, Ulla Larsen, Susanne Garp.
Ny i udvalget: Annette Biltoft.
Jørn Garp: er der fastsat en dato for klubmesterskabet?
Anni Mouritzen: der er ikke en dato endnu, den kommer inden for de næste 14
dage.
Jørn Garp: er der en dato for herreturen, henvendt til Jean Sørensen?
Jean Sørensen: det er d. 15. juni 2013.
Anni Mouritzen: opfordrede alle medlemmerne til, at betale deres kontingent over
netbank/PBS. Penge til kampe afleveres stadig i kuverter.
Der er repræsentantskabsmøde d. 3. marts 2013, i Assens kl. 10.00

Underskrifter:

Ole Rasmussen, Michael Pedersen, Jette Kroÿer tager af sted.
Carina Garp: hvem kan sørge for man kan få dommerkort?
Anni Mouritzen: der arbejdes på det i JBwU og med samarbejde med FBwU.
Der blev spurgt om når bestyrelsen var ”blevet præmieret” om alle andre der
gjorde en indsats også kunne forvente en ”præmiering”?
Svaret er: som hovedregel nej. Men der vil selvfølgelig blive set til hvad det er for et
arbejde.
Der blev afleveret 3 fl. Rødvin til Jean Sørensen, for sin indsats som
spilleudvalgsleder.
Jean takkede pænt og ønskede de nye i udvalget god fornøjelse.
Dirigent Jens Larsen takkede herefter for god ro og orden under
generalforsamlingen. Denne sluttede den ordinære generalforsamling.
Formanden takkede også de fremmødte og sluttede af, med at byde alle på brød,
øl/vand og kaffe.
Formand: Bent Hemmingsen
Referent: Jette Kroÿer
Dirigent: Jens Larsen

