
Generalforsamling den 04.03. 2015 
1. Henning blev valgt til dirigent blandt de 19 fremmødte. Henning konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at referatet ville blive lagt på den nys 

opdaterede hjemmeside GFB78 

 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bo. GFB78 har eksisteret i 37 år. Vi har ikke 

kunnet få vores 5 gamle baner mellem kl. 20 og 21 tilbage, selvom vi mangler baner 

på dette tidspunkt. Vi er i dag 60 medlemmer (47 herrer og 13 kvinder), heraf 19 > 60 

år. Nye medlemmer bliver bedt om at spille fra kl. 21. Klubben afholdt 2 

doubleturneringer arrangeret af henholdsvis Henning og Jan. Mad til julefrokost blev 

lavet af bestyrelsen og Jens. Bo takkede alle holdkaptajner. Førsteholdet var rykket op 

i eliterækken og havde tabt alle kampe, veteranholdet havde vundet sin første kamp i 3 

år, mens 4-mands (dame) holdet havde vundet rækken sidste år og lå nu i spidsen i den 

nye række. Klubben havde fået 8 nye medlemmer fra Lavia. 

 

3. Regnskabet blev fremlagt af Ib og efterfølgende godkendt. Der var lidt højere 

kontingentindtægter grundet flere medlemmer (56 før årsskiftet+4 efter). 

Omkostninger til leje af ekstra baner var reduceret fra 5700 kr til 1690 kr. 

Julefrokosten var blevet 6000 kr. billigere i år fordi vi selv havde lavet maden (med 

Henning som Chef). Bolde sælges 10 kr under kostpris og der gives desuden bolde til 

turneringer. Tak til Ib.  

 

4. Kontingent vil være uændret i 2015: 

Ungdomsspiller < 25 år Senior < 60 år ”Pensionist” 

300 kr 600 kr 450 kr 

 

5. Der vil blive afholdt turneringer den 29. april (Henning) og den 30. september (Jan). 

Bo bestiller ekstra baner til begge arrangementer. 

 

6. Ib blev genvalgt til kasserer. 

Jan og Henrik blev ligeledes genvalgt. 

 

7. Foruden de nuværende 3 turneringshold planlægges at oprette et ekstra 4-mands 

(dame) hold. 

 

8. Om onsdagen har vi henholdsvis 5, 10 og 5 baner i timerne fra 20-23. Centeret skal i 

princippet stille baner gratis til rådighed, men der har ikke været den store lydhørhed 

herfor. Det overvejes derfor om vi skal søge indflydelse via Brugerstyrelsen, men 

ellers må vi forsøge at betale for yderligere baner i starten af sæsonen, så antallet af 

baner svarer til behovet.  

 

 

 

Referent: Henrik Aggerbeck 

http://www.gfb78.dk/

