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1. Valg af dirigent 
 Ove blev valgt til dirigent. 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
 Et stemmeudvalg blev ikke oprettet da der er under 15 personer tilstede. 
 
 
3. Formandens beretning 
 Der var ikke så meget at berette i år. På grund af personlige årsager havde formanden 
 ikke forberedt så meget. Der havde ikke været nogen tilbagemeldinger på hvem der 
 skulle have hædersbeviserne / pokalen. Det afventer stadig. 
 Formanden meddelte at han ikke stiller op til genvalg. 
 Det går stille og roligt i klubben. 
 
 Formandens beretning blev godkendt med 10 stemmer for og 1 stemme imod. 
 
4. Afdelingernes beretninger.  
  
 Kegler har et stabilt fremmøde. De forsøger at komme med til så mange stævner 
 som muligt. Det ser fornuftigt ud. 
 
 Dart har 3 faste hold af cirka 6 personer hver. Klubben har udviklet sig således at  de 
 nu kan spille elektrondart. Dette giver en masse fordele mht. turneringen m.m. 
 
 Fodbold har svært ved at stille hold. Det er oftest en kamp at få nogen med. 
 Formanden meddelte at han ikke stiller op til genvalg. 
 
 Badminton har 5-8 medlemmer der spiller fast. De spiller med Carlsberg pt. Det er 
 ikke alle hold fra de andre dele af landet der kan stille hold. Sidste år vandt de mix-
 serien. 1 dygtig spiller er desværre pt. skadet. 
 
 Skydning går ganske godt. 5-9 er til skydning hver torsdag. Der er ikke 
 skydestævner da  der kun er 2 der kan/må deltage for DJF. 
 
 Svømning har 10-15 der svømmer hver gang. Mange af de samme. Alle er glade for 
 svømning. 
 
 Billard har desværre kun 2 mand til at spille. I starten var der 4. Det er for lidt. A-
 medlemmer fra Dart bruger billard i en gang i mellem, når de har en pause fra dart. 
 
5. Regnskab ved kasseren 
 Regnskabet blev fremvist på mødet. Der er et mindre underskud i år på 1.157,-. Dette 
 skyldes blandt andet udgifter på ovn og anlæg og så er kontingent-betalingen faldet en 
 smule på grund af medlemsfrafald. 
 Spørgsmål til kasseren: 
 Sp: Får vi noget tilskud fra DSB? 
 Sv: Nej, de giver ikke noget længere. Førhen fik vi indtægter via medlemsavisens 
 sponsorater. Denne eksisterer ikke længere. 
 



Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende.  
 
6. Indkomne forslag 
 1. Dart vil gerne have etableret trådløst internet til deres dart-maskiner, således at de 
 kan spille mod andre, praktisk talt i hele verden. 
 Bestyrelsen tager action på dette ASAP. Hvis der ikke er fastlagt noget efter senest 14 
 dage må dart tage de fornødne midler i brug. 
 
 2. Hvordan ser det ud med de regninger fra indbruddet som DJF ville betale. DJF har 
 ikke betalt. Efter samtale med DJF blev det gjort klart at der skal søges midler ved en 
 fond. Bestyrelsen undersøger hvordan dette skal foregå. 
 
7. Valg 
 Jan Nymann stiller ikke op til genvalg. 
 Ingen stillede op til valg. 
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