
GENERALFORSAMLING 22. februar 2017 - KANTRULLERNE 

Beretning 

 

Velkommen til generalforsamling. Det er dejligt at se så stor en opbakning til vores klub. 

Medlemstallet stiger støt. Ved udgangen af 2015 havde vi 30 medlemmer og i dag er vi oppe på 37 

medlemmer, og flere er på vej. 

Des værre, hvor der er tilgang, er der også bortgang. I 2016 mistede vi et elsket og savnet 

medlem, Henny Espensgaard, der gik bort den 13. november, efter længere tids sygdom. Klubben 

deltog i bisættelsen og havde købt en bårebuket. 

Lad os rejse os og mindes Henny med 1 minut stilhed. Æret være Henny's minde. 

Klubben har i forbindelse langvarig og svær sygdom givet en blomsterbuket til Henny, Bibi, Tove 

og Tage. Derudover er der givet blomster/gaver til hallens personale som tak for deres store 

hjælpsomhed. 

For et år siden blev jeg lidt hovedkulds og uforberedt kastet ind i opgaven som formand for 

klubben, det betød en noget mangelfuld beretning for 2016, men det håber jeg, at jeg kan rette op 

på i år. Jeg vil gerne takke alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, et 

samarbejde som jeg glæder mig til at forsætte med, også i 2017. En stor tak skal lyde til jer alle for 

den store hjælp I yder i forbindelse med afvikling af vore fester og turneringer. Tak. 

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2016, samt et antal lige her og nu møder. Derudover 

har jeg som formand deltaget i 4 Hovedbestyrelsesmøder i SSK. 

Vi har i år haft 6 på DAI's mesterskabsdommerkursus, alle bestod. Vi har nu 10 der er uddannet. 

For at være sikker på at vi overholder persondataloven, har vi i bestyrelsen besluttet, at der 

fremover kun vil blive udsendt medlemslister til medlemmerne, der indeholder navn og 

fødselsdage, det er kun bestyrelsen der kan få alle medlemsdata. 

Vi afholdt standerhejsning den 4. april med fin deltagelse. Derudover har vi afholdt 4 

fødselsdagsarrangementer + 1 julearrangement og 1 Godt Nytår arrangement, alle med fin 

deltagelse. 

Fra 2017 har bestyrelsen besluttet at ændre på betaling for deltagelse til vore fester, således at der 

fremover vil være en egenbetaling  for menuen på 50,- kr. pr. medlem, ikke medlemmer (Grill + 

Julefest) betaler menu-prisen. 



 

Turneringer: 

Vi har haft 3 hold med i DAI's puljeturnering, heraf vandt 1 hold sin pulje og gik videre til 

Puljevinderfinalen.. 

Udover puljeturneringen har vi også deltaget ved flere andre stævner mm. 

Vi er blevet tildelt afviklingen af DAI's Regionsmesterskaber 2017, der afvikles den 21. august. 

Vinderne af vores interne snitspil var Ole Jensen og Inga Batsberg med henholdsvis 60,9 og 62,6, 

skilte med deres navne er blevet påsat Den gyldne krolfkølle. Tillykke med hæderen til dem begge. 

 

Skalborg Open 2016: 

For første gang nogensinde afholdt vi vores egen turnering. Der var tilmeldt 88 spillere fra 10 

forskellige klubber. Det blev en stor succes, og vi havde besøg af TV2 Nord, som havde et fint 

indslag med i aftnens udsendelse. Der vil også blive et stævne i 2017 den 26. juli. 

Spillertrøjer: 

Bestyrelsen har besluttet at bruge nogle af vore sponsorpenge fra Intersport-sponsoratet på at 

indkøbe spillertrøjer.  

Alle der spiller med i puljeturneringen får udleveret 1 Polo-Shirts, samt 1 Sweatshirts. 

Polo-Shirten er til ejendom, mens Sweatshirten er til låns så længe man deltager på et 

turneringshold, herefter skal den tilbageleveres til klubben eller købes. 

Alle øvrige medlemmer vil, hvis de måtte ønske det, få udleveret 1 Polo-Shirts til ejendom, samt 

mulighed for at købe 1 Sweatshirts. 

 Alle medlemmer der måtte ønske selv at eje deres trøjer kan købe dem til en speciel pris. 

Indkøbspris for Polo-Shirts + Logo: 175,- kr.  Salgspris: 125,- kr. 

Indkøbspris for Sweatshirt + Logo: 250,- kr.  Salgspris: 225,- kr. 

Liste til trøjebestilling/størrelse vil blive fremlagt. 

Det forventes de som får udleveret en spilletrøje, bærer den i forbindelse med stævner og andre 

arrangementer, som vi deltager i, for på den måde at synliggøre vores forening. 

 

Jeg håber, at 2017 må blive et lige så godt år for vores klub som 2016. Vi vil gøre alt for at sende 

så meget information om vore aktiviteter ud til jer på mail, men da nogen af jer kan have problemer 

med at åbne forskellige filformater på jeres computer, opfordres I til at holde øje med vores 

opslagstavle i klubhuset. 

På opslagstavlen kan I finde tilmeldingslister til turneringer, stævner og fester mm. samt andre 

former for information. 

Tak for samarbejdet til alle. 

 

Skalborg den 22. februar 2017 


