
Referat af ordinær generalforsamling 20.02.2020 

Til stede var: Frank K, Frank G, Folke, Steen, Kim K, Camilla T, Lolk, Michael R, Tommy, Bjørn, Michael J, 
Martin, Jesper L, Camilla R, Søren, Jesper S, Claus, Pernille og Jacob. 

1. Martin blev valgt som ordstyrer. 
2. Camilla T blev valgt som referent. 
3. Referart fra ordinær generalforsamling 2019 blev godkendt. 
4. Formandens beretning ved Kim, blev godkendt og er vedlagt dette referat. 
5. Regnskab ved Camilla. Der blev spurgt ind til et par punkter i regnskabet som Camilla så forklarede. 

Enstemmigt godkendt. 
6. Valg af bestyrelse: 

• Valg af formand: Kim blev enstemmigt genvalgt 
• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Pernille blev valgt som 1. suppleant og Frank K blev valgt 

som 2. suppleant. 
7. Indkommende forslag: 

• Frank K foreslog at klubben skulle betale Licens til alle klubbens medlemmer. Blev 
nedstemt. 1 For, 2 blanke og 15 imod. 

• Frank K foreslog at klubben skulle betale benzinpenge til holdene. Blev nedstemt. 2 for, 1 
blank og 15 imod. Der opfordres til at man på holdene deles internt om kørselsudgifter.  

• Frank K foreslog at bestyrelsen får benzinpenge for kørsel. Men trak sit forslag tilbage. 
• Pernille foreslog om man kunne lavet noget træning i dagtimerne for evt pensionister og 

folk der kunne der. Der blev opfordret til at tage fat i Gert J fra Kirke Helsinge da de har en 
del erfaring med dette. Pernille, Folke arbejder videre med dette, med Camilla T i 
bagrunden. 

• Kim foreslog en vedtægtsændring vedr. ændring af paragraf 13. 
Dette blev vedtaget med, 1 blank og 17 for. 

• Pernille foreslog at klubben kan have en rengøringsplan og vasketøjsplan. Men bestyrelse 
fortæller at de har besluttet at man betaler sig fra rengøring, gerne et medlem, da klubben 
har dårlige erfaringer med rengøringsordninger, samt da der kun er de 5 nøgler 
barvagterne har kan det være svært at gennemføre den del. Pernille tilbyder at hun så 
gerne vil og der aftales bestyrelsen indkalder Pernille til et møde om dette. 

• Der kom forslag fra Martin omkring en kontingentstigning på 50-100 kr. fra aktive 
medlemmer og 25-50 kr. for passive medlemmer. Dette bliver nedstemt efter 2 
afstemninger, først 100 kr. 2 for, 2 blanke 14 imod. Så 50 kr. 1 for, 2 blanke og 15 imod. 

• Martin foreslår totalt rygeforbud i klubben. Dette bliver vedtaget med 14 for og 4 imod. 
8. Eventuelt: 

Der blev snakket om hvordan det gik med sponsor/aktivitetsudvalget. Da udvalgets folk alle er væk 
eller har trukket sig, bliver man enige om at Pernille, Claus og bestyrelsen overtager den del. Samt 
at bestyrelsen laver et forhåndsudkast til en sponsorkontrakt. 
Bestyrelsen skal også udarbejde et nyt barkort hvor man mindsker tabet på barkort. 
Der bliver igen stillet spørgsmål til pokalen til årets spiller, som på nuværende tidspunkt bliver givet 
til den spiller som vinder ranglisteturneringen. Man bliver enige om bestyrelsen fortsat arbejder 
videre på om det skal laves om. 
Det bliver besluttet at fremover i ranglisteturneringen skal der være loft på antal dart i kampene 
(43/50), ligesom man spiller i hverdagsturneringen da kampene kan trække langt ud og at det bliver 



for sent vi er færdige. Samt fremover bliver da altid kun spillet bedst af 3 sæt i puljerne. Det bliver 
også vedtaget at fremover starter ranglisteturneringen kl 19.00. 
Der vil blive hængt en liste til vagter op på opslagstavlen så vi kan få styr på Borupmarkedet. 
Bjørn melder sin afsked, hvilket vil være i løbet af foråret, dog tilbyder han at julefrokosten stadig 
kan foregå i hans Sommerhus. 
 
Alt afsluttes med formandens ord at det har været et godt møde, gode diskusioner, med god ro og 
orden og god tone. 



Formandens beretning 2019 – i stikord: 
 
En del nye medlemmer uden rigtigt at gøre noget for det (brochurerne forrige år gav ikke rigtigt 
noget). Dejligt, vi håber det fortsætter. 
 
Klubmesterskab: Rosie og Kim blev mestre. Martin blev årets ranglistespiller 2018. 
 
Løbende turnering 2018/2019:  
1. holdet vandt 3. division suverænt og rykkede derfor op i 2. division øst. 2. holdet blev med 
røven i vandskorpen i Danmarksserien. Hverdagsholdet endte i midten af rækken. Hverdagsholdet 
bliver bla. brugt til indføring af nye spillere. 
 
Løbende turnering 2019/2020:  
Vi har tilmeldt 3 hold i hovedturnering, 1. damepairs, 1 oldboys og 1 hverdagsrække.  
1. holdet ligger i midten af 2. div. Øst i skrivende stund. Dette er godkendt. Været lidt udskiftning 
på holdet, men det har alligevel klaret sig fint.  
2. holdet ligger på 3. pladsen i Danmarksserien – havde håbet på oprykning, men bliver nok lidt 
svært. Her har der også været udskiftning af spillere. 
3. holdet ligger 3. sidst i Kval A rækken, som nok er lige så stærk som Danmarksserien da den blev 
splittet op pga. for mange hold til en række. 
Damepairs er færdigspillet, blev desværre sidst, men det har været nogle gode og hårde 
weekender. Kunne godt bruge flere tavleførere, da det er et par hårde dage med mange tavler 
(man skal have tavlefører med til doublen). 
Hverdagsholdet ligger i midten af rækken, holdet bliver igen i år bl.a. brugt til at indføre nye 
spillere til holdturnering. Har været svært at skaffe spillere til kampene, trods stor opbakning til 
holdet ved spillermødet. Hvor er alle henne? 
Oldboys ligger lige nu nummer 2 (1 kamp efter nr. 1) og kan med sejre i resten af kampene faktisk 
vinde rækken. Oldboys er hygge og en smule dart og nogle gange lidt mad. 
 
Klubben: 
Vi har fået nyt støjdæmpende loft i spillelokalet og nyt lys. Det har givet hel anden akustik og vores 
overbo til det lokale siger det har hjulpet meget. Desværre ikke nyt loft i barområdet, men det 
arbejder vi på sammen med Søren, så her skal nok bruges nogle penge på det. Overboen dertil 
brokker sig stadig jævnligt, men han er vist bare generelt et brokkehoved og har vist altid været 
det. Men lad os nu alligevel være stille så vi undgår hans brok og deraf afdelingsbestyrelsen blik på 
os. Fået afslag på ansøgninger til nye tæpper – nogle der kender fonde, hvor vi kan søge? 
Vi har ikke hørt mere om de forbrugsafgifter der blev snakket om sidste år, men vi skal nok berede 
os på at de kommer. Nyt skilt. 
 
Venskabsturneringen: 
Stor deltagelse ved den løbende venskabsturnering har gjort at vi har fået en runde til klubben. 
Denne blev afholdt med stor tilslutning og var en stor succes. Skal have en runde igen i år fredag d. 
25.09.2020. Vi håber at folk hjælper til og støtter op om stævnet. Kim vandt en runde i 2019 og 
Reuther er startet med at vinde 1. runde 2020. 



 
 
 
Julestævnet: 
Endnu engang stor succes med mange (alt for mange) tilmeldte. Igen allerede mange 
forhåndstilmeldinger til årets julestævne. Sidste år snakkede vi om at udvide, men det kræver 
altså at flere hjælper til. Så tænk over om det er noget vi ønsker. 
 
Julefrokost: 
Endnu engang holdt i Bjørns sommerhus, var igen superhyggeligt, men desværre ikke så stor 
tilslutning, så måske vi skal tænke i andre baner i år? 
 
Deltagelse i stævner: 
Fin deltagelse til diverse stævner – men vi kan altid blive flere. Pæne resultater: Martin og Kim 
blev nr. 3 til DM i double, Martin vandt Lolland Open i Herre B. Og Kim blev danmarksmester i 
webcam-dart. En del kvartfinaler til diverse stævner i diverse rækker, samt en 2. plads i Mix til det 
nyligt afholdte Andecup. 
 
Nye trøjer: 
Vi har fået designet nye trøjer, som vi selv synes er superflotte, og behagelige at spille i. Klubben 
giver 1 trøje til hvert aktivt medlem. Flere kan købes for en egenbetaling på kr. 300 pr. trøje. 
 
Træningsaftener: 
Tirsdag blev til Mandagstræning - lidt blandet opbakning. Skal træningen målrettes mere? Eller 
skal vi køre videre med blandede træningspil eller bare spille på må og få? 
Torsdagstræning – ranglisten stadig en fin succes. Skal vi ændre noget? (Ved at Martin kommer 
med et forslag under evt.). 
 
Bestyrelsesarbejde: 
Kan være et utaknemmeligt arbejde. Bestyrelse er ikke lig med at vi skal lave ALT og nej vi 
bestemmer ikke alt, men vi er valgt til at varetage klubbens interesser på jeres vegne, så derfor 
tages der nogle beslutninger ind i mellem som alle ikke er enige i. Kom nu ind i kampen og hjælp 
til. Det er vores fælles klub. Ryd op efter jer selv, smid gamle stænger, flights, papirer etc. i 
skraldespand i stedet for at efterlade det på borde, gulv osv. Smid tomme dåser i pantposen i 
stedet for bare at efterlade dem i baren. Grib støvsugeren, tør tavler osv osv. Det er de små ting, 
der gør det lettere for alle. 
 
Kemi i klubben: 
Da vi er blevet flere i klubben, kan vi ikke kræve at alle kan lide hinanden lige meget, men vi skal 
alle behandle hinanden ordentligt og med respekt. Bagtalen, snakken i krogene osv hjælper ikke 
på samværet. Har man et problem med nogen så tag den direkte med personen, føler man sig 
chikaneret og det ikke hjælper at tage den med personen, må man gå til bestyrelsen for at få det 
løst. Vi skal alle spille med åbne kort og vi skal alle kunne være i klubben. 
 
 



Hjemmeside og Facebook: 
Vi sørger for så vidt muligt at give alle relevante oplysninger begge steder, da et par stykker ikke er 
på Facebook. SMS-tjeneste er tilføjet på hjemmesiden, så man kan få besked når der er 
opdateringer. 
 
Klubmesterskab 2020: 
Afstemning om 2 datoer (18.4 og 2.5) lagt på Facebook siden. 


