Generalforsamling 31. maj 2021
SSK Krolf ”Kantrullerne”
Beretning
Velkommen til denne forsinkede generalforsamling, næsten lige til det sidste har der været tvivl om, om den
kunne holdes i dag og hvordan, men nu sidder vi her glade og forhåbentligvis også mætte?
Meget er sket det sidste års tid, men meget er også IKKE sket siden sidste års generalforsamling, alt sammen på
grund af Corona. Vi behøver ikke snakke meget om Corona i dag, det er der nok andre der gør, mange har en
mening om den, sågar er der dem der mener at det er ”FAKE NEWS” og at det er ikke eksisterende.
Nogle lande var længe om at acceptere tilstedeværelsen af virussen modsat Danmark, her reagerede man
omgående med en masse tiltag i form af begrænsninger af aktiviteter og forsamlinger, ja i kender dem selv, og
dette ramte også krolfen i Skalborg, i form af en del forskellige udmeldinger hen over året, alt sammen for at
beskytte os selv og hinanden.
Alle disse indskrænkninger gjorde at bestyrelsen nåede frem til at der ikke kunne spilles krolf fra jul til 1. marts,
og denne pause blev senere forlænget til efter Påske.
Nu er det forår, ja snart sommer, og takket være Mettes og regeringens/folketingets resolutte styring af
begivenhederne, er vi kommet rimeligt igennem pandemien, der vaccineres på fuld kraft, og hovedparten af os
tilstede her i dag har nok allerede fået 2.nd stik, så fremtiden ser forhåbentlig lysere ud.
Vi krolf spillere mødes for at spille krolf, men ikke mindst også for det hyggelige samvær med kaffen efter
spillet, og mon ikke snart det kan komme i gang igen? Vi mødes også nogle gange om året til spisning, hvor en
af de faste indslag er et forsøg på at få de døde duer til at flyve igen, gad vide om det nogensinde lykkes at få
dem på vingerne?
Lad os nu komme til de mere faktuelle ting vedrørende vores afdeling.
Vi er i dag 52 medlemmer, der har været 4 udmeldelser og et dødsfald idet Egon gik bort i januar i år, skal vi
rejse os og mindes ham med et minuts stilhed - tak. Efter bisættelsen modtog Kaj en hilsen fra Egons enke, og
denne hilsen vil jeg nu læse op: (Finde brevet og læse)
Vores formand Peter Freiheit nedlagde sit formandshverv i efteråret, og fremsendte samtidigt sin udmeldelse til
klubben. Begrundelse: ”Ikke samme tilknytning til Skalborg efter brorens død, og arbejdspres med rydning af
boet efter samme.”
Jeg går ud fra at mange af jer har bemærket det, men her i dag vil vi også gerne gøre opmærksom på at vi i
krolfafdelingen har et æresmedlem iblandt os. Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. november udnævnt
Paul Christensen til æresmedlem af SSK. Tillykke Paul med titlen.
Turneringer:
I efteråret startede der i DAI-regi en indendørs turnering i krolf, bl.a. med spillested i Skalborg Hallen, og vores
klub havde flere tilmeldte hold, men dette stoppede efter blot en enkelt spilledag grundet Corona, vi må se om
ikke dette kommer igen til efteråret?
Til sommerens puljeturnering er der tilmeldt 3 hold af 4 spiller. Deltagergebyr betales af klubben, øvrige
udgifter til kørsel m.m. betaler deltagerne selv.

Bestyrelsen har besluttet at der i forbindelse med hjemmekampe bestilles ved Ove, kaffe og franskbrød til alle
deltagere + dommer, klubben betaler dette, dog skal vores egne deltagere betale de sædvanlige 5,00 kr. for
kaffen. De enkelte hold sørger selv for bestilling ved Ove.
Skalborg Open til afholdelse sidste år blev jo selvfølgeligt også aflyst, grundet Corona, og siden har bestyrelsen
besluttet at lægge denne turnering i graven indtil videre.
Helt uden turnering var 2020 dog ikke, der blev nemlig afholdt internt Coronacup, hvor Inga Batsberg vandt
damerækken og Mogens Kold vandt på herresiden. Tillykke til dem.
Desuden blev der som tidligere år, i september afholdt fakkelspil i vores nye faklers skær, men for at kunne
nyde dem henstiller bestyrelsen til at man nøjes med at medbringe almindelige pandelamper, og ikke
medbringer de her nye LED lamper m/ stor batteripakke som lyser banen op som var der dagslys, det fjerner
lige som ideen med fakkelspillet.
Internt i vores afdeling er der fra bestyrelsens side sat en aktivitetsplan op for fremtiden, med henblik på at
fremme det sociale liv i klubben, som fremover vil omfatte generalforsamling i februar m/ mad, en
forårsturnering i maj m/ mad, kantruller cup i august m/ grillfest, fakkelspil i september m/ kaffetår, julefrokost
omkring 1.st. december, et Godt Nytårs skål 30 december.
Økonomien i dette besluttes af bestyrelsen, nogle gange giver klubben helt eller delvis, andre gange er der
selvbetaling, og er ægtefæller inviteret, vil det altid være med fuld egenbetaling.
Eneste gevinstgivende turnering vil fremover være kantruller cup, og her vil der være diplom + 1 fl. Vin til
vinderen af henholdsvis dame- og herrerækken.
Aktivitetsplanen har bidraget pænt til klubbens kasse gennem årene, takket være en trofast skare hjælpere, en
stor tak til dem, og jeg er sikker på at de stadigvæk vil bidrage fremover, men skal det være en indtægtskilde
fremover, så er det nødvendigt at nye også melder sig på banen, og jeg kan sige at det er en fantastisk ting at
mødes til sådanne opgaver, det er sjovt og hyggeligt og der er et fantastisk kammeratskab.
Med hensyn til afdelingens økonomi, så har Corona faktisk haft en positiv effekt på denne, alt har stået stille så
ingen udgifter, men samtidigt har vi modtaget penge fra Corona hjælpe puljerne, hvilket har betydet at formuen
er steget. Dette er selvfølgelig positiv, MEN når vi kommer til regnskab og budget vil i se at der skal
nytænkning til.
Vedrørende kontingent betaling, så er det således at kontingent udgør 250,00 kr. og dertil opkræves der et
administrationsgebyr på 10,00 kr. i alt 260,00 kr. Dem der betalte kontant eller overførte med mobilepay til mig,
hvorefter jeg vider sendte pengene til klubben, har også betalt disse 10,00 kr., dog har jeg ikke beholdt dem, de
fremstår i regnskabet som en indtægt på i alt 190,00 kr.
Jeg kan oplyse at Hovedbestyrelsens Generalforsamling er den 15/6, om nogen har lyst at deltage.
Sidst men ikke mindst, husk at holde øje med opslagstavlen, idet nyheder opsættes der, samt fremsendes pr.
mail.

