
 

 

 

Center 
Referat fra ordinær genrelforsamling  
         Kl. 18:30, den 06.02.07   

 
Dagsorden  
 
 
 Valg af dirigent 
 Bestyrelsens beretning 
 Seniorudvalgets beretning 
 Ungdomsudvalgets beretning 
 Regnskab 
 Indkomne forslag 
 Fastsættelse af kontingent 
 Valg af ledelse 
 Eventuelt 

 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
 
 
Formand Heidi Lund 
Seniorleder Lene Henriksen 
Seniorleder Bjarne Olsen 
Kassere Jeanette Kjøller 
Sekretær Lotte Qwist 
Ungdomsleder Martin Guldager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Valg af dirigent 
 
 Til dirigent valgtes Martin Guldager. 
 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indkaldt iht. 

vedtægterne. 
 
 Forsamlingen godkendte dette. 

 
Bestyrelsens beretning 
 
 Formanden havde ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning. 

 
 Beretningen godkendt. 

 
Seniorudvalgets beretning 
 
 Seniorlederne havde enkelte tilføjelser til den skriftlige beretning: 

 
Beretning fra Seniorleder - Lene 

 
 Dame 1 ligger lige nu på en 7. plads. 
 Dame 2 ligger lige nu på en 4. plads. 
 Mix ligger lige nu på en delt 1. plads. 

 
Beretning fra Seniorleder - Bjarne 

 
 1. Holdet ligger på 3. plads. 
 2. Holdet ligger på 10. plads. 
 3. Holdet ligger på 2. plads. 
 I KM individuel blev Tine B. Juhl nr. 24 med 1446 kegler og Lars Linder blev nr. 23 

med 1716 kegler. 
 I KM par fik damerne en 9. plads og herrerne fik også en 9. plads. 
 Bjarne syntes det har været meget svært at finde 5 spillere til landspokalen samt 

finde spillere til at stille et KBU-Cup hold og syntes ikke at dette kan være rigtigt, da 
man har meldt sig til disse ting ved sæsonens start. 

 
 Beretningen godkendt. 

 
Ungdomsudvalgets beretning 
 
 Ungdomslederen havde ikke yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning. 

 
 Beretningen godkendt. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Regnskab 
 
 Jeanette har betalt nogle renter for sent til hallen. Dette beklager hun meget, men 

har selv betalt gebyret. 
 Ungdommen har fået sponsor. 
 Vedr. baneleje på kr. 41.000 har Sisu, Hook og Martin været til møde med Rødovre 

kommune. Hallen har fået et større tilskud til dette. 
 
 Regnskabet blev godkendt. 

 
 
Indkomne forslag 
 
 Der var ikke indkommet forslag. 

 
Fastsættelse af kontingent 
 
 Kontingent fastholdes på kr. 25,00 pr. måned. 

 
Valg af ledelse 
 
 Sekretær:   Lotte Qwist. 
 Seniorleder herrer: Bjarne Olsen. 
 Seniorleder damer: Pia Schmidt. 
 Revisor:   Palle Sørensen & Ole Petersen. 
 Formand: 
 Kasserer: 

 
 
Det lykkedes ikke, trods utallige opfordringer, at få valgt ny formand og kasserer. Der 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med punkterne valg af formand og valg af 
kasserer. 
 
Eventuelt. 
 
 Livlig debat med stort og småt. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
Således passeret:  ____________________________________ 
     Dirigent 


