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FIF petanque  

 

 

Referat af generalforsamling i FIF Petanque torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19 

i Samlingslokalet, Sønderjylland Alle 6. 

 

· Deltagere: Else Green, Lars Juul, Lisbeth Edvardsen, Bent Christensen, Henning 

Lorenzen, Robert Linton, Karen Jensen, Henning Holm, Kurt Bengtsson, 

Regin Zimmermann og Thomas Petersen. 

 

· Else Green bød, som formand, velkommen og ønskede os en god aften. 

 

· Dagsordenen, ifølge vedtægterne, var som nedenfor med referat af de enkelte 

punkter. 

A. Valg af dirigent 

· Bestyrelsen foreslog Poul Als som dirigent, hvilket blev godkendt ved akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt iht. vedtægterne, bortset fra at fristen for indkaldelsen pga. sygdom ikke 

var overholdt med én dag. Da der ikke var protester iht. ovennævnte, erklærede 

dirigenten generalforsamlingen for lovlig. 

B. Bestyrelsen aflægger beretning 

Beretningen er udsendt med indkaldelsen. 

· Formanden gik ud fra, at vi havde læst beretningen der var udsendt. 

Derudover nævnte hun ønsket om et baneudvalg og en eventuel arbejdsweekend. 

Fra salen kom forslag om, at vi med mellemrum møder lidt før et arrangement og i 

fællesskab løser de opgaver, der ligger for. 

· Da ingen havde spørgsmål eller kommentarer til beretningen, blev den godkendt 

ved akklamation. 

C. Foreningens kasserer aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabet er udsendt med indkaldelsen. 

· Kasserer, Lars Juul, gennemgik diverse poster i regnskabet og konstaterede, at tal-

lene meget ligner det forventede. 

Regin indledte nogle kommentarer med at konstatere, at det fremlagte regnskab 

var korrekt, men han savnede mere transparens bl.a. med indtægter og udgifter 

hos seniorerne. Desuden var han uenig i nogle konteringer vedrørende beløb, der 

havde udgangspunkt i arven fra Hans Erik Willumsen. 
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· Lars bemærkede, at vi er en lille forening, at jobbet er frivilligt, og at han derfor 

holder regnskabet så simpelt som muligt. Han var dog velvilligt indstillet over for de 

rejste ønsker. 

· Dirigenten, Poul Als, gjorde opmærksom på, at det eneste alternativ til en ændring i 

regnskabsføringen er engagement af fx en revisor, hvilket vil påføre foreningen en 

betydelig udgift. 

· Henning Lorenzen (foreningens ene revisor) foreslog og bad om, at det blev ført til 

referat, at de nævnte ”problemer” løses ved, at næste regnskab forsynes med noter 

til afklaring af enkelte konti. 

· Herefter blev regnskabet godkendt ved akklamation. 

D. Foreningens kasserer fremlægger til godkendelse 

Begge budgetter er udsendt med indkaldelsen. 

· 1) Justeret budget for indeværende år 2022 

· 2) Budget for det efterfølgende år, 2023 

· Efter kassereren havde besvaret et spørgsmål om postering af 10.000 kr. samt 

forklaret meningen med at have et besluttet rammebudget for 2023, var der ikke 

flere spørgsmål eller kommentarer til dette punkt. Begge budgetter blev herefter 

godkendt ved akklamation. 

E. Indkomne forslag: Uændret kontingent for 2023 

Kontingentforslag udsendt med indkaldelsen. 

Efter Lisbeth havde bemærket, at hun syntes, kontingentet var for lavt, blev det 

fremsatte forslag vedtaget ved akklamation. 

F. Valg til bestyrelsen: 

1 Valg af næstformand for to år. Anders Engberg er på valg og genopstiller. 

Anders blev valgt ved akklamation. 

2 Valg af kasserer for to år. Lars Juul er på valg og genopstiller, hvis ikke en anden 

kandidat findes! Da ingen kandidater stillede op, blev Lars genvalgt. 

3 Valg af mindst yderligere et medlem til bestyrelsen. Ingen meldte sig som 

kandidater, hvorefter punktet bortfaldt. 

Til dette punkt knyttedes følgende kommentarer: 

· Fra mødet lød opfordring til at vi taler med andre og opfordrer dem til at deltage i 

bestyrelse og andre opgaver. 

G. Valg af revisor for to år.  

· 1 Valg af revisor: Henning Lorenzen er på valg og genopstiller for to år 

Henning var ikke spurgt om at stille op, men accepterede og blev genvalgt ved 

akklamation 

· 2 Valg af revisorsuppleant for to år. 

Ingen stillede op, hvorefter posten er vakant. 

H. Valg til faste udvalg: FIF fællesudvalg for 2 år: 

Lars Juul genopstiller og blev valgt. 
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I. Eventuelt  

Forslag til spillekalender var udsendt med indkaldelsen 

· Spillekalenderen for 2022 blev fremlagt og gav ikke anledning til kommentarer. 

· Eventuelt sluttede med en diskussion om vi engagerer nye medlemmer godt nok, 

om Seniorerne skulle have lov til at deltage i flere af klubbens aktiviteter. Vi 

opretter flere klubhold i år bl.a. for netop at aktivere og gøre de nye medlemmer til 

bedre spillere. 

· Thomas Petersen foreslog at vi fik en Facebook gruppe. 

 

· Dirigenten sluttede mødet, hvorefter Else takkede dirigenten, Poul Als, for god 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Poul Als    Bent Christensen 

Dirigent.    Referent. 


