T.I.I.F. Petanqueafdelingen
Referat fra Ordinær Generalforsamling
Søndag den 15. marts 2015
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning
Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget
Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage
før generalforsamlingen).
8. Valg af bestyrelse:
Jan er på valg
- modtager genvalg
Albert er på valg - modtager genvalg
Vivi er på valg - modtager genvalg
9.
Valg af revisorer samt suppleant.
10. Eventuelt.
Formand Jan Pedersen bød velkommen og generalforsamlingen startede.
Ad. 1.: Jens blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig
Indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad. 2.: Rita og Carsten blev valgt.
Ad. 3.: Jan fortalte kort om forretningsudvalgets beretning, som Stig, som ledende
afdelingsformand, havde lavet. Alle afdelinger kører godt og hjemmesiden
fungerer. Pokaler er uddelt.
Beretningen blev godkendt.

Beretning 2014
Sportsligt har 2014 været et fornuftigt år, uden at vi dog rendte ind i de helt store
triumfer, men af resultater kan dog nævnes at:





DK holdet holdt pladsen i rækken, vi endte midt i tabellen
Hans hold i sekstetten kom med i slutkampene i A-rækken og blev nr. 3
Svend Aages sekstethold kvalificerede sig til A-rækken i 2015
Sonjas kvartethold kom også til slutkampene, men rykkede desværre ikke op

 Hans vinterlandshold i turneringen i Hvidovre klarer sig fint og ligger, inden
sidste runde, på oprykningsplads
 Hans og Jan deltager i DGI landsdelsmesterskab i double og ligger inden sidste
spillerunde knebent i spidsen
 Vi vandt naboturneringen mod Vallensbæk og Glostrup
 Vi vandt turneringen mod svenskerne
alt i alt vel meget godt, og så er ikke nævnt at alle hold, udover at vi har hygget os,
også alle har opnået point i de turneringer de spillede i.
Hygget os har vi også i de interne arrangementer vi har haft: jeg tænker på andespillet
ved juletid, på fastelavnspetanque, på æggekageturnering, på halloween og på alle de
vinspil vi har haft.
Lad mig slutte denne del af med at nævne vores klubmestre: Albert i single, Claus og
Jan i double og Hans, Hans-Henrik og Kenneth i triple.
Vi har haft nogle hyggelige sociale arrangementer som grillfest (væltefest) og, har jeg
hørt, julefrokosten, private mærkedage og en rigtig fin skovtur til Sofiero.
Men vi har også været flittige på andre områder: vi har bl.a. delt Ishøj Nyt ud, det er
de penge vi der tjener, der gør os i stand til ikke at skulle vende hver 5-øre i
dagligdagen, en række medlemmer brugte meget tid og mange kræfter på banerne i
2014, sådan nogle sveller trækker tænder ud i vores alder. Men det at vi selv gør en
indsats mener jeg helt klart er medvirkende til, at vi ikke står bagest i køen, når
forvaltningernes penge skal bruges. Som I kan se, er gruppen i gang i øjeblikket,
banerne er blevet udvidet, der er lavet en flisegang gennem banen (vi ved godt den
ikke er helt lige), vi er ved at lave en hyggekrog inde i gården, vi maler bænke og
borde og slutter nok af med, at få klargjort et par flagstænger vi har indkøbt, så
flagene kan blafre ved særlige lejligheder.
Vi har igen i 2014 været meget aktive med at deltage i alle de møder vi inviteres til,
og vi prøver så godt vi formår at påvirke beslutningstagerne i den retning vi ønsker.
Det gælder både i DGI og i DPF. Hvor meget vi får ud af det, kan kun tiden vise, men
man skal i hvert fald ikke sige, at vi ikke har forsøgt.
Årets kammerat blev Birthe, mens Benny fik en pris fra Støtteforeningen, for en
ekstraordinær god indsats i petanqueafdelingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Skal vi se lidt fremad, til de kommende turneringer, så kan det meget kort siges, at alt
er som sidste år. Jeg har endnu ikke fra DPF fået noget at vide om puljer, men
holdlederne har fra DGI i fredags fået underretning om, hvem vi skal møde til
sommer i sekstet og kvartet.
I efteråret besluttede bestyrelsen, at klubben fra og med generalforsamlingen igen
ville betale stævnegebyret i private stævner. Vi var sidste år lidt usikre på økonomien

da Fritidskuverten ikke mere skulle udkomme, men da det ser fornuftigt ud, går vi, i
hvert fald indtil videre, tilbage til det gamle system.
Vi har i bestyrelsen aftalt, at vi i år, hvis der er tilslutning, vil lave en skovtur
Birkegårdens Haver mandag d. 11/5, der hænger allerede nu en seddel på tavlen.
Vi satser på at lave mad på sammenskudsbasis, som vi plejer. Kan vi komme ind på
gruppebillet koster indgangen 75,-.
Vi rumler også med at lave et besøg til Christiansborg. Carsten og Birthes svigersøn
arbejder der, og mener at kunne være os behjælpelig, men vi har endnu ikke aftalt
noget nærmere.
Vi skal d. 11 - 12/4 have besøg af alle landsholdene, ca. 50 personer i alt.
Landstræneren og 3 øvrige franske topspillere vil spille en opvisningskamp,
formentlig om lørdagen. Når vi ved noget mere konkret, vil I blive underrettet, men
vi synes da, at alle skal lægge turen forbi og få lidt komplekser over, hvordan spillet
også kan spilles. Bestyrelsen regner med at klare arrangementet selv, men hvis nogen
har lyst til at give en hjælpende hånd, og det er i køkkenet vi taler om, vil det være
dejligt.
Derimod skal vi meget stærkt opfordre til, at alle der kan, stiller sig til rådighed d. 9/5
når svenskerne kommer, og de har meldt endelig tilsagn. Arrangementet i år, bliver
efter aftale med dem, uden morgenkaffe, så det er kun frokost og eftermiddagskaffe
vi skal have klaret, men det kan også være slemt nok, når vi også skal spille.
Bestyrelsen har fået nogenlunde styr på planlægningen, men vi skal have massiv
hjælp. Vi har talt om, at lave nogle forskellige arbejdsopgaver, når vi når lidt længere
frem, som den enkelte så, alt efter evner og helbred, kan byde ind på. Men skal vi
være 30 til at spille, et par stykker til at stå for turneringen og så også skal arrangere
spisning, kan man forstå, at der skal bruges mange hænder. For dem som ikke
kommer så ofte, har vi også sat en seddel op, som man kan skrive sig på, hvis man
kan give en hånd med. Holdene venter vi lidt med.
Og så er der her forleden dukket endnu et arrangement op, da DK-holdet er blevet
tildelt hjemmebane d. 13. juni, men det vender vi tilbage til senere.
Vibeke har i en del år været vores repræsentant i Støtteforeningen, hun vil godt have
en afløser, det vender vi tilbage til senere i dagsordenen.
Hvis nogen skal have nyt spilletøj, kan I kontakte Claus. Claus vil så samle ønskerne
sammen, men vi gør det kun en gang årligt, så skal I have noget, er det nu. Måske
skifter vi leverandør, det afhænger dog af, hvor mange, der skal have nyt tøj.
Endelig til sidst desværre en ting, vi igen vil bringe på bane: lidt senere vil I i
regnskabet kunne se, at ølkassen har givet et pænt overskud og det er selvfølgelig
dejligt. Men siger kassereren, ud fra den omsætning vi har, er det ikke godt nok.

Men hvis vi har penge nok og vi klarer os, er det så ikke lige meget. Det er det
selvfølgelig ikke, og jeg fornemmer en stigende utilfredshed blandt de medlemmer,
der altid husker at betale, at andre er er mere glemsomme. Jeg tror ikke på, at nogen
bevist snyder, men kan vi ikke blive enige om, at den aftale vi traf om, at man betalte
hver gang men tog noget i kassen eller dunken, så betalte man med det samme og
ikke når man gik hjem, bliver overholdt.
Og så et hjertesuk, når vi hænger noget op om et arrangement med en
tilmeldingsfrist, så er det ikke det samme som man skal vente med at skrive sig på
sidste dag, eller et par dage senere. Det er p.....irriterende. Som arrangør skal man stå
til sidste øjeblik i uvished om arrangementet skal blive til noget. Hvis man ved man
skal med, så skriv jer dog på med det samme.
Endelig en tak til alle, der har bidraget til, at vi har det rart og hyggelig, ikke mindst
til bestyrelsen for et godt og engageret arbejde hele året.
Jan
Beretningen blev godkendt, dog blev formanden revset for beretningen, som kun skal
gælde for året 2014.
Ad. 4.: Petanqueafdelingen har et pænt overskud i år, selvom vi mistede omdeling af
fritidskuverter.
Regnskabet blev godkendt.
Forretningsudvalgets regnskab har et underskud på ca. kr. -16.000, -,
regnskabet er endnu ikke underskrevet af forretningsudvalget og af revisor,
men revision er foretaget.
Klubhusets indboforsikring er opsagt, hvilket undrede Else, der nævnte at
Indbo f.eks. borde, stole og øvrigt inventar (tallerkener og glas), ikke ville
være dækket v/f.eks brand. Jan svarede, at det havde forretningsudvalget
været opmærksom på, men når man tænkte på disses værdier sammenholdt
med selvrisikoen på 8.000,- havde man, enstemmigt truffet beslutningen.
Ad. 5.: Uændret kontingent blev godkendt.
Ad. 6.: Petanques budget ser fint ud, i pæne runde tal regner vi med et regnskab, der
balancerer.
Ad. 7.: Ingen indkomne forslag.
Ad. 8.: Jan, Albert og Vivi blev genvalgt. Benny blev genvalgt som suppleant.
Ad. 9.: Svend Erik og Jens blev genvalgt som revisorer. Jørn blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Det skal helst være de samme revisorer og –suppleanter i alle afdelinger.

Ad.10.: Jens efterlyste nye bestyrelsesmedlemmer til Støtteforeningen, da Vibeke
ikke ønsker genvalg. Bestyrelsesarbejdet består i hjælp til 2-3 årlige
arrangementer. Flemming blev valgt.
Claus har lagt kataloger med sportstøj til gennemsyn og evt. bestilling.
Generalforsamlingen sluttede kl. 09.55 og Jan takkede for god ro og orden.

