
 

 

Årets Generalforsamling

D. 6 maj havde vi vores årlige Generalforsamling. Igen i år var der et godt 
fremmøde på 34 medlemmer. Lidt bedre end sidste år. Det var et  flot 

fremmøde..  

Dagsordenen blev gennemgået og Per fra have 305 blev valgt som dirigent. 

Et job han endnu en gang klarede til alles tilfredshed.  

Vi gennemgik den udsendte beretning. Den blev godkendt. 

Johnny fra have 180 havde nogle emner til debat. 1) hvorfor vi ikke ønskede 

at spille kampe mod Enigheden. Her kunne Vagn fortælle, at vi ville meget 
gerne spille mod dem og at han havde haft kontakt til en dame der hedder 
Bente. Desværre blev det ikke til noget. 2)Johnny mente der blev gjort 

forskel på medlemmerne. Nogle kunne komme lidt for sent og alligevel 
kunne spille sine 2 kampe. Igen svarede Vagn, at det ikke er holdningen i 
vores forening og skulle der være sket en fejl er vi de første til at beklage 

det..3) Johnny mente også der var en hård tone i klubben. Det blev blankt 
afvist. Alle taler pænt til hinanden, men vi har en frisk og fri dialog 

Årets regnskab blev også gennemgået. Her har der været et problem. Der 
har ikke kunnet gøres rede for en manko i det samlede regnskab. 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. 

Der var genvalg til bestyrelsen af Marianne som kasserer, og til Adly som 

aktivitetsansvarlig .  

Birthe blev genvalgt som revisor. 

Efter den formelle del af Generalforsamlingen havde vi en mindestund til 

ære for Magda, der efter lang tids sygdom gik bort i august. Der blev holdt 
en tale for Magde og spillet et af hendes yndlings plader med Elvis Presley. 
Allways on my mind. 

Under eventuelt var der ikke nogen indlæg. 

 

Turneringsstart 2019 



Vi tyvstartede med at spille vores års-turnering allerede d. 29-04-2019. Og 

vi kom godt i gang. De 2 nye baner vi fik i 2018 har været til stor glæde for 

alle vores medlemmer. Vi kan nu spille op til 30 i hver runde. Det betyder 

der ikke er ret meget ventetid i forhold til tidligere. I det hele taget har det 

været en god opstart på vores turnering. Generelt har vi været heldige med 

vejret. Fremmødet har været fantastisk 33-35 medlemmer hver gang. Det er 

også glædeligt, at der er kommet 8 nye medlemmer. Et stort velkommen til 

disse, som har bidraget med både godt humør og godt spil. 

Grundlovsstævnet d 05-062019 

Sidste år startede vi på at lave et double-stævne på grundlovsdagen. Det 

blev en succes som vi måtte gentage.  15 par havde tilmeldt sig. Vi havde 

gerne set lidt flere par, men forskellige omstændigheder gjorde, at vi ikke 

blev flere. Vi fik nogle gode kampe og en spændende finale. Her vandt Kai 

Lillelund og Anita Martens over Vivi Bigum og Lajla Michelsen. 

Juli-stævnet d. 06-07-2019 

Til dette stævne var det tilmeldt 28 spillere. Her skulle alle spille 4 kampe 

med forskellige makkere. Efter 3 runder var der kun 3 spillere der havde 

vundet deres kampe. Men i fjerde runde tabte de alle 3 og så var der 11 

spillere der alle havde vundet 3 kampe. Nu var det pointforskel. Der afgjorde 

placeringen. Her var Pia Hansen bedst foran Kurt Holm Petersen og Vagn 

Faxø. Efter stævnet mødtes vi til dejlig mad i Grolands Marketenderi, Meget 

lækker mad. 

 

Afslutnings-stævne d. 07-09-2019. 

Vi var 30 håbefulde spillere der stillede op for at vise, at vi var de bedste. 

Nogle blev nok lidt skuffede, mens nogle få andre blev utroligt glade for at de 

kunne gøre det bedre. Også her spillede vi 4 runder med skiftende makkere, 

Undervejs var der en pause hvor vi kunne nyde hjemmelavede sandwich fra 

Groland Marketenderi. Vi var lidt spændte på hvordan vejret ville arte sig, 

men det viste sig fra sin bedste side. Da alle kampene var spillet kunne vi 

gøre regnskabet op. Vinder blev Alice Nielsen foran Pavel Bezan og 

Vivi.Bigum. Meget flot og stort tillykke til vinderne. Alt i alt en rigtig dejlig  

dag, Efter de sportslige aktiviteter gik vi over til de kulinariske oplevelser. 

Det foregik atter hos Grolands Marketenderi. Stor tak til Gro og Andreas for 

dette arrangement. Som en væsentlig del af vores afslutningsfest er 

overrækkelsen af diverse præmier. Årets mesterspiller blev atter Jimmy, der 

vandt for 3 gang på 4 år. Utroligt flot klaret i et Mesterskab der først afgøres 

på sidste spilledag. Så tæt er kampen om at blive mester, at flere har 

mulighed for at vinde. Diplomer og præmier blev herefter overrakt til dagens 

vindere. 



 

Tak til vore sponsorer. 

Stor tak til vore trofaste sponsorer;                                                            

AA Malerfirma, Groland Marketenderi, Søndagshuset og KIZONE 

 

Og stor tak til klubbens medlemmer for at møde trofast op til vores mandags 

træning. 

 

 

 

 

 

 

 

 


