Referat ordinær generalforsamling tirsdag den, 19. februar
2019 kl. 19.00.
Dagsorden:
Punkt: 1. Velkomst ved formand Ib Buchbjerg
På bestyrelsens og egne vegne byder jeg hermed alle hjertelig velkommen til
vor ordinære generalforsamling, den 17 i rækken siden stiftelsen af Gråsten
Keglecenter S/I foråret 2001. Bestyrelsen har forsat et stort ønske om, at vi må
få mange gode år med fremgang for Kegleklubben ”ALF” Gråsten.
Har generalforsamlingen spørgsmål, da vil vi i ”Bestyrelsen” selvsagt gøre vort
bedste for på saglig og ærlig vis søge, at besvare de stillede spørgsmål. Endnu
en gang velkommen til vor generalforsamling i år 2019.
Inden vi fortsætte vor Generalforsamling vil vi bede alle rejse sig og ganske
kort mindes afdøde
medlemmer, ingen nævnt ingen glemt.
Undtagelsesvis vil jeg nævne foreningens mange årlige formand og
Æresmedlem Svend Aage Janum.
Svend Aage var en god formand for Gråsten Keglecenter I/S
Punkt 2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Alfred Andersen, er der andre forslag. Alfred Andersen
valgt og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt.
Punkt 3: Formanden / bestyrelsens beretning fremlægges
Jeg har valgt - at dele årsberetningen op i punkter - således:
1. Bestyrelsens konstituering
3. Arbejdet i bestyrelsen og afholdte arrangementer.
4. Afslutning.
1. Bestyrelsens konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter Generalforsamlingen i 2018
således:
Formand Ib Buchbjerg
På valg i 2019
Næstformand Svend Hermannsen.
På valg i 2020
Kasserer Bendt Olesen.
På valg i 2019
Sekretær Gutte Lehrmann.
På valg i 2020
Bestyrelsesmedlem Helmuth Lehrmann
På valg i 2019
Bestyrelsesmedlem Finn G Christensen
På valg i 2020
Bestyrelsesmedlem Christian Jensen
På valg i 2020
Suppleant Per Grauballe
Suppleant Gerd Sørensen

På valg i 2020
På valg i 2019

Revisorer Thomas Clausen
år
Revisorer Paul Petersen

På valg hvert
På valg hvert år

Forretningsudvalg.
Ib Buchbjerg,
Svend Hermannsen og Bendt Olesen
Pasning af banerne og tilsyn med bygninger m.v.
Helmuth Lehrmann og Per Grauballe
Salg af øl og vand. Christian Jensen.

2. Arbejdet i Bestyrelsen og afholdte arrangementer 2018.
I året der er gået, har bestyrelsen afholdt møder efter behov for at få de
forskellige arrangementer til at fungere optimalt, jeg mener at, alle opgaver er
blevet løst på en tilfredsstillende måde, så en stor tak til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til vore frivillige hjælpere, som
holder kegleklubbens lokaler fint rengjorte, uden dem, ville det være svært, at
holde lokalerne så fine som de er, bestyrelsen opfordre alle kegleholdene til at,
afleverer lokalet lige så ryddelige, når de går hjem, som da de kom.
Vi har for kort tid siden har afholdt et lille arrangement for vore frivillige
hjælpere, et arrangement med spisning på den ” Gamle Kro ” og efterfælgende
hyggelig samvær med kegling i keglecenteret. Tak til Finn G. Christensen
for at styrer rengøringen.
Klubmesterskabet blev afholdt den 15. april 2018.
Der blev kastes 10 kast på hver bane i alt 40 kast. 31 medlemmer deltog.

Resultater:
DAMER
AMC & Sv.Aa J `s Mindepokal ( Vandre Pokalen ) må ikke forlade
keglecenteret.
Der gives er lille bæger med indskrift med antal væltede kegler og
Åestal til evig eje.
1. Pladsen gik til Kirsten Bock , med 281 væltede
kegler 7,02
2. Pladsen gik til Anni Laurieze med 273 væltede
Kegler 6,83
3. Pladsen gik til Lis Petersen med 270 væltede
kegler. 6,75
HERRER
AMC & Sv.Aa J `s Mindepokal ( Vandre Pokalel ) må ikke forlade
keglecenteret. Der gives er lille bæger med indskrift med antal
væltede kegler og Åestal til evig eje.
1. pladsen gik til Paul Petersen med 305
væltede kegler, 7,63
2. Pladsen gik til Christian Sørnesn med
303 væltede Kegler 7,58
3. Pladsen gik til Jørgen Vedelgart men
297 væltede kegler. 7,43
Pokalerne blev overrakt den 16. maj 2018 ved Sommerfesten.

Sommerstævnet blev afholdt sen 4. 5. maj 2018. der deltog 36 spiller
Som noget nyt ved Sommerstævnet i 2018 var det mulig for Licens spillere at
deltage.
Ældre Kegler akull kaste 80 kast valfri sede 0g Licens spilere skulle kaste 100
kast sliftevis højre og venstre side.
Der var præmier til alle. Og en Pokal til bedste Dame og bedste Herrer i hver
gruppe.
Bedste Herrer Licens kegler: Bent Nicolaisen Midtals med 727 væltede kegler.
7,27
Der var ingen damer tilmeldt hos Licens
kegleren.
Bedste Dame hos Ældre Kegler blev Helga Andresen Midtals med 559 væltede
kegler. 6,99
Bedste Herrer hos Ældre kegler blev Børge Nielsen Syd Design Kliplev med 591
væltede kegler 7,39
Angående Turnering 2017/ 2018
4 hold tilmeldt, 2 hold fra ”Alf” fik medalje,
”ALF” 3 blev nr. 1 i deres række og fik guldmedalje og vandrepokal. +
oprykning til 3. Division
Erling og Pigerne blev nr. 3 i deres række og fik Bronzemedalje.
Med i turneringen 2018/19 er:
ALF 1, ALF 3. spiller i 3. Division, GFB 112 spiller i 4. Division og Dream Team
spiller i Serie 2.
Taget på Kegleklubbens lokaler er blevet repareret her i år, det var en
større omgang og Meget nødvendigt. Det er godt nu.
Renovering af Banerne:
Bendt Olesen søgte 24.000 kr. hos Sydbank til renovering af elektronikken ved
keglebanerne og fik det ansøgte beløb.
DGI Sponsoreret 21.000 kr. blandt andet til hastighed på kuglen.
Det hele blev monteret her i sommer, så nu har Kegleklubben ”ALF” Gråsten en
af de mest moderne keglebaner i Danmark.
Ved indvielse af de moderniserede ”keglebaner” blev der afholdt reception,
hvor Sydbank deltog, Sønderborg lokal TV deltog og bragte en fin TV
udsendelse ligeledes var der en fin omtale i Gråsten Avis.
Markedsdage:
Kegleklubben serverede igen i år kaffe og rundstykker ved torvedagene i
Gråsten for Gråsten Handelsstandsforening. En rigtig god dag med over 130
gæster til morgen kaffe.
Der blev afholdt Åbent Hus i efteråret den 25. sep. og den 6. okt., det gav 4
nye medlemmer.
Privatlivspolitik for Kegleklubben ”ALF” Gråsten (kan ses på opslagstavlen i
keglelokalet).
Svend Hermannsen kontaktede Erhvervsakademiet i Vejle, angående
Kegleklubbens synliggørelse.
Der blev afholdt et møde i kegleklubbens lokaler i sommer.

Der kom et notat fra Erhvervsakademiet som bestyrelsen kan arbejde videre
med, Der var enkelte dele i notatet som kan anvendes ved lejlighed, for
eksempel kontakt til andre foreninger.
Der arbejdes med de nye foldere.
Der har været kontakt til skolen i Gråsten om at bruge keglebanerne
for at motionere eleverne. Ligeledes til ungdomsklubben for at prøve
keglesporten, måske kunne nogle få lyst til at prøve.
Senest har vi erfaret, at Bowlingcenteret i Kruså lukker, vi har
kontaktet Ældre Sagen i Bov om der måske var nogle som kunne
ønske at prøve kegle.
VI har ikke hørt fra Ældre Sagen endnu.

3. Afslutning
Det er ikke muligt at, drive en kegleklub uden en stor kreds af frivillige
hjælpere, For deres indsats på forskellige områder, vil vi i bestyrelsen gerne
rette en stor tak.
Det vil nok være en tanke værd, at tænke lidt mere på fremtiden, det ville
være godt, at få lidt flere yngre medlemmer, som så med tiden kunne blive
involveret i vort arbejde.
Vi har efter min mening, en god og velfungerende kegleklub, som gerne skulle
bevares mange år endnu.
Tak til bestyrelsen, tak til vore frivillige hjælpere, tak til vore
samarbejdspartnere, tak til alle vore annoncører, ja tak til alle som har støttet
kegleklubben i 2018.
Jeg vil gerne besvare eventuelle spørgsmål, som vedrører det fremlagte.
Tak for ordet.
Punkt 4. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for 2018 til
godkendelse. Kegleklubben har igen i 2018 haft et fint resultat. Regnskab
udleveret, gennemgået og godkendt
b. Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse. Udleveret og
godkendt
c. Fastsættelse af kontingent. Uændret
d. Der udtrækkes 40 stk. indskudsbeviser til udbetaling i 2020.
306 - 64 - 949 - 890 - 183 - 80 - 876 - 261 - 814 - 221 - 975 - 121 - 360 950 - 203 - 276 - 709 - 141 - 946 - 247 - 650 - 653 - 92 - 5 - 58 - 637 359 - 358 - 660 - 196 - 995 - 21 - 363 - 19 - 227 - 745 - 62 - 39 - 36 - 651
Punkt 5. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for
foreningens virksomhed i det kommende år. Jysk Pokalstævne –
Klubmesterskab - Sommerstævne
Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: (vælges for 2 år)
På valg er:
Ib Buchbjerg ønsker ikke genvalg. Paul Petersen foreslået og valgt
Bendt Olesen modtager genvalg. Genvalgt
Helmuth Lehrmann modtager genvalg Genvalgt
Punkt 7. Valg af suppleanter: (vælges for 2 år)
På valg er: Gerd Sørensen. Andreas Lasota foreslået og valgt

Punkt 8. Valg af revisorer: (vælges for 1.år)
På valg er
Thomas Clausen. Genvalgt
Paul Petersen. Joan Loba foreslået og valgt
Punkt 9. Valg af revisor suppleant. Svend Aage Franson foreslået og
valgt
Punkt 10. Indkomne forsalg:
Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest den
5. februar 2019. Ingen indkomne forslag
Punkt 11. Eventuelt. Bendt Olesen takkede Ib Buchbjerg for sit
engagerede og samvittighedsfulde virke som formand i Kegleklubben og
udnævnte ham til æresmedlem.
19.02.19

Referent Gitte Lehrmann

_______________________
Formand Ib Buchbjerg

_________________________
Dirigent Alfred Andersen

