Referat af generalforsamlingen 2020
Punkt 1. Valg af dirigent: Hans Jørgen Nielsen
Punkt 2. Formandens beretning: Det var ikke den længste
beretning Finn har holdt som formand, men han kom rundt om
de store ting der er sket i klubben i det forgangne år. Der er
afholdt DM i keglebillard, det var et stort arbejde for formand og
bestyrelse at forberede. Hele arrangementet forløb over al
forventning uden kiks, der var stor ros fra DDBU. Der blev lavet
gode sponsoraftaler ved DM, klubben håber sponsorer vil støtte
fremover.
Så er der blevet etableret Dart i klubben, efter henvendelse af
udbrydere fra Nordpilen i Asdal. Det går over al forventning med
at få medlemmer til denne disciplin, har haft 3 hold med i
sæsonen. Der er så meget pres på, at der skal udvides med et
par baner mere.
Der har også i år været Dana Cup, hvor klubben har deltaget
siden 2001 med at passe indkvarteringssted, de sidste mange
år Hjørring Seminarium.
Der lavet aftale med kommunen om unge mennesker med
sociale problemer kommer i klubben nogle formiddage. Måske
kommunen laver ny tilskudsordning til de 150 foreninger der er i
kommunen, hvis der kan blive enighed om at fordele midlerne.
Punkt 3-4. Regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet som har givet et overskud på
7140,00 kr. selvom der er udbetalt lån på godt 62.000. De
største indtægter udover kontingent var Dana Cup med godt
78.000 og DM med godt 49.000, så det viser hvor vigtigt det er
med hjælp til store arrangementer. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 5. Indkomne forslag:
Der var 3 forslag fra Jan Kristensen.
1. forslag var at lave en eller anden form for overdække udenfor
indgangen, hvor rygere og andre der har behov for at trække
”frisk” luft kan stå i læ for regn og sne. Bestyrelsen tager en
snak med udlejer om muligheder.
2. forslag var at hæve kontingentet til runde tal. Det blev afvist
da regnskabet viste sund økonomi.
3. forslag var flere klubturneringer i sæsonen, det tager
turneringsudvalget til efterretning sammen med bestyrelsen.
Punkt 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Valgt Ronnie
Larsen, Ejgil Bak og Thomas Broen.
Punkt 9. Valg af formand: Finn Larsen genvalgt
Punkt 11. Valg af suppleanter: Valgt 1. supp. Tom Pedersen
2. supp. Karsten Nielsen
Punkt 12. Valg af udvalg: Ingen valgt, posten nedlægges

Punkt 13. Valg af 2 revisorer: Hans Jørgen Nielsen og Jørn
Nielsen genvalgt
Punkt 14. Valg af revisorsuppleant: Preben Toft valgt
Punkt 15. Udtrækning af klubaktier: der blev udtrukket 10 aktier
og 7 valgte at indløse dem pga. den gode økonomi.
Punkt 16. Eventuelt: Der blev debatteret livligt blandt de 19
medlemmer der var mødt.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Nielsen

