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Referat af årsmødet 2022 
 

Onsdag den 18. maj 2022, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 

 

Formanden bød velkommen.  Han gennemgik tidsinterval og at vi manglede LIF (præmiemodtagere), men 

at vi gik i gang uanset. Velkommen til      

 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Thomas Ensbye, som enstemmigt blev valgt under stort 

bifald.  Thomas konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Og der var 21 

fremmødte. 

 

2. Valg af referent og evt. stemmetællere. Formanden blev valgt til referent og stemmetællere 

blev udpeget, hvis der opstod et behov. 

 

3. Afdelingens beretning. Se særskilt bilag. Til beretningen var der en drøftelse af antal rækker 

og hvor mange gange man skal spille mod hinanden næste år. Bent mente ikke at man i Elite skal 

spille mere en 2 gange mod hinanden, da de fleste i elite spiller i klub. Birger synes at Oldboys 

havde været dødsygt med så få hold i rækken. Næste år ville det give mening med færre 

rækker. Johnny oplyste at vi også har kigget på at sikre at Peter og Pernille kom til at spille. 

Robert fra Telefonen, synes at der kun er 2 hold i elite som kan vinde, resten er fyld. Michael 

fra GR mente at de havde været tilfreds i 2 division med at spille 3 kampe mod hinanden og at 

det faktisk havde givet et godt sammenhold i rækken. Mats fra RHI, mente at kampene i 1 

division havde været meget jævnbyrdig. Bent forslog at vi i Elite, kunne komme alle tilmeldte 

spillere i en bowle og trække lod - sammensætte holdene på tværs af klubber. Bestyrelsen 

oplyste at de ville tage alle synspunkterne med, når der skulle planlægges holdturnering. Da vi 

på 3 år har mistet ca. 25 % af klubberne, vil det måske blive vanskeligt at bevare alle 

rækkerne, hvis ikke der kommer flere til, hvorfor Johnny går i gang med at kontakte de 

klubber, som i de senere år er stoppet. 

 

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

 

5. a. Regnskab 2021 til orientering 

            b. Budget 2022 til orientering 

 

Dirigenten orienterede om at regnskab allerede er godkendt og derfor blot er til orientering.          

 

6. Valg for en periode af 2 år: 

      Best. Medlem.    Johnny Jørgensen – Ønsker genvalg. 

      Johnny blev valgt til stor jubel og uden modkandidater.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Eventuelt 

1. Mats informerede om tilmelding til holdturnering for den kommende sæson. Det bliver 3 

felter, som skal udfyldes elektronisk. Det bliver kontaktperson, mail og mobil tlf. Hvorefter 

man blot betaler eller tilknytter 1 hold mere. Selve listen med spillere, bliver en manuel liste, 

som sendes til spilleudvalget. Alt i alt skulle det blive let.    

 

2. Johnny oplyste at bestyrelsen ikke har været opmærksom på at an godt må spille med 

samme farve belægning på begge sider, at den regel er lavet om. Det undersøger vi og retter 

til i forhold til paragraffer. 

 

3. Der var en snak om at man også kan have løse spillere tilknyttet. Lige pt. Er det vist kun Jan 

fra Jernbanen, som er tilknyttet. 

 

8. Afslutning. 

Formanden takkede Thomas Ensbye for hans store indsats som dirigent. 

 

Formanden takkede alle for et rigtig godt årsmøde med en god debat og hyggelig samvær. 

  

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Peter Rytter Jørløv 

Formand 


