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FIF petanque  

 

 

Referat af generalforsamling i FIF Petanque torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19 

i Samlingslokalet, Sønderjylland Alle 6. 

 

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

Henning Lorenzen, Karen Jensen, Regin Zimmermann, Ebba Wenning, 

Jørgen Wenning, Mona Jensen, Frank H. Pedersen, Helmer Christiansen, 

Kirsten Hacke, Nina Billgren og John Thordrup. 

 

· 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, men at pkt. H ”Valg til faste udvalg: Ingen valg i 2023” 

ikke var korrekt, idet der er valg i ulige år. Da der ikke var protester iht. oven-

nævnte, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig. 

B. Bestyrelsen aflægger beretning 

Beretningen for 2022 er udsendt med indkaldelsen. 

· Formanden, Else; gik ud fra, at vi havde læst beretningen, der var udsendt, men 

gennemgik den alligevel i sin helhed. 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 herunder nye konti for 

seniorerne, så det er mere synligt, hvad der er af indtægter og udgifter, og dermed, 

hvad pengene bruges på. Vi har en pæn egenkapital på 136.000 kr., så vi kan se 

den nærmeste fremtid i møde uden problemer. 

Det er blevet ”sparetider”, og vi kan ikke forvente tilskud i samme omfang som 

tidligere. Lars har ansøgt Folkeoplysningen om tilskud på 50 kr. pr. medlem. 

Der betales 2kr. pr. kilometer i kilometerpenge, hvilket også gælder for Klør5. 

·  
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· Regin bemærkede en datofejl ”Revideret GF 2022 29.5”, idet GF blev afholdt 

24.02.2022. Fejlen havde ingen betydning for regnskabet 

· Da der ikke var yderligere kommentarer, blev regnskabet godkendt ved 

akklamation. 

D. Foreningens kasserer fremlægger til godkendelse 

Begge budgetter er udsendt med indkaldelsen. 

· 1) Justeret budget for indeværende år 2023 

· 2) Budget for det efterfølgende år, 2024 

· Budgetterne tager udgangspunkt i foregående år og justeres løbende. 

· Budgetterne blev godkendt ved akklamation. 

E. Indkomne forslag: Uændret kontingent for 2024 

Kontingentforslag udsendt med indkaldelsen. 

Forslaget blev vedtaget ved akklamation. 

F. Valg til bestyrelsen: 

1 Valg af formand for to år. Anders Engberg stillede op til valg. Anders var sygemeldt 

på dagen, men havde tilkendegivet, at han ville acceptere valg til formand. Anders 

blev valgt ved akklamation. 

2 Valg af næstformand for et år. Da Anders stiller op som formand, skal vi vælge 

næstformand. Bestyrelsen foreslår Else Gren, der blev valgt ved akklamation. 

3 Valg sekretær: Bent Christensen genopstiller for to år. Bent blev valg ved 

akklamation. 

4 Valg af et medlem til bestyrelsen: Vacant. John Thordrup stillede op og blev valgt 

ved akklamation. 

G. Valg af revisor for to år.  

· 1 Valg af revisor: Helmer Christiansen er på valg og genopstiller for to år 

Helmer blev genvalgt ved akklamation. 

· 2 Valg af revisorsuppleant for to år. 

Ingen stillede op før generalforsamlingen, hvorefter posten var vakant. Under 

behandling af emnet kom en SMS fra Manja Kappel om, at hun genopstiller til 

posten. Manja blev valgt ved akklamation. 

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 og gav kun anledning til en 

enkelt bemærkning. 

Lars orienterede om bestyrelsens plan for ”Petanquens dag” søndag d. 21 maj på 

Runddelen ved Frederiksberg Rådhus. 

 

Samarbejdet med Ældresagen startede i 1998, altså 25 år jubilæum i år. 

 

Ledninger ved toiletvognen graves ned, ligesom der kommer nye ændringer i 

klubhuset. 

 

Lars arbejder med at registrere alt sit materiale om klubbens drift mm, så andre, 

ved forfald, lettere kan tage over. 

 

Endelig fylder vi 35 år i år og Lars efterlyste forslag til markering af dagen. 

 

 

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

ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Poul Als    Bent Christensen 

Dirigent.    Referent. 


