
Generalforsamling den 27.02. 2019 
1. Henning blev valgt til dirigent blandt de 16 fremmødte. Henning konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bo. Klubben fejrede sit 40 års jubilæum den 26. 

maj med bowling, line dance og efterfølgende bespisning på Genforeningens restaurant. 

Henning arrangerede som sædvanlig forårsturnering i maj, og bestyrelsen og Jens stod for 

årlige julefrokost. Tak til alle.  

Der er tilmeldt 4 hold under FSKBH. Hold 4 ligger nr. 7 i sin række, hold 3 ligger på 1. 

pladsen, hold 2 på 2. pladsen og hold 1 på en 3. plads. Københavns kommune har fået 

booking system op at køre og der søgt baner for de næste to sæsoner med ønske om 2 

færre baner i afsnit K mellem kl. 21-22. Flere af klubbens spillere deltog i 

Gladsaxe/Søborgs åbne turnering hvilket resulterede i 2 finalepladser og 2 vindere. Ved 

årsskiftet havde klubben 44 medlemmer. Klubbens medlemmer har gennem 

Grøndalsvænge Fritidsforening mulighed for at leje lokaler (2000 kr). Beretningen blev 

godkendt. 

 

3. Regnskabet blev fremlagt af Ib og efterfølgende godkendt. Kontingentindtægterne var 

faldet med lidt over 7000 kr grundet fald i medlemstallet. Jubilæumsfest havde kostet 

22.310 kr, mens julefrokosten kostede 8.211 kr. Årets resultat var et underskud på 21.378 

kr svarende til omkostningerne til jubilæumsarrangement. Tak til Ib for at lave regnskab.  

 

4. Enhedskontingent på kr 500 blev vedtaget. 

 

5. Der vil blive afholdt intern turnering den 8. maj, klubturnering den 9. oktober og 

julefrokost den 7. december.  

 

6. Ib blev genvalgt som kasserer, mens Henrik blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Kenneth Hansen blev indvalgt i bestyrelsen i stedet for Jan Møller, som havde trukket sig 

umiddelbart efter seneste generalforsamling. Bo blev genvalgt som GFF repræsentant. 

Peter Hallberg blev genvalgt som revisor, mens Peter Krogh blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

7. Billigere røde bolde var blevet testet, men kvaliteten var ikke tilfredsstillende. Forslag til 

ny klubtrøje blev fremvist. 

  

Referent: Henrik Aggerbeck 


