
Referat fra generalforsamlingen i SSK Kantrullerne den 31 – 5 – 2021. Kl.13.00 i 
Skalborghallen.

Vi indledte efter krolfspillet med 3 stk. smørebrød samt én øl/vand samt kaffe.
35 personer var fremmødt.
John Jakobsen bød velkommen til den forsinkede generalforsamling.
Til dirigent valgtes Poul Erik Nielsen.
Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Han gennemgik dagsordenen.

Beretning. John Jakobsen aflagde foreningens beretning for året.
Han indledte med at der det sidste år ikke var sket så meget i foreningen pga. Corona.
Alle disse indskrænkninger gjorde at vi ikke kunne spille krolf fra jul til efter påske.
Nu hvor tingene ser lidt lysere ud, og de fleste af os har fået 2 vaccinestik, kan vi så småt atter mødes til at 
spille krolf samt hyggeligt samvær.
Vi kan igen samles til kaffe, efter spillet, udenfor hvis vejret tillader.
Eller indenfor med restriktioner, mundbind på samt en negativ test eller coronapas.
Han fortsatte med at vi i dag er 52 medlemmer i klubben. 
Desværre mistede vi et af vore medlemmer i januar, idet Egon Christensen gik bort.
Der blev oplæst en hilsen fra Egons enke. Vi rejste os alle i et minut og mindedes Egon.
Vores formand Peter Freiheit nedlagde sit formandshverv i efteråret, og fremsendte sin udmeldelse ved 
årsskiftet. Peter følte et stort arbejdspres efter sin brors død.
John fremhævede at vi i klubben havde fået et æresmedlem, idet at Paul Christensen den 25 november blev
udnævnt til æresmedlem af SSK`s hovedbestyrelse. Han ønskede Paul tillykke og overbragte ham et par 
flasker vin.
Ang. turneringer startede DAI i efteråret en indendørs turnering i Skalborghallen. Vi havde tilmeldt flere 
hold. Corona restriktioner satte imidlertid en stopper for den efter blot en enkelt spilledag.
Til sommerens turnering har vi tilmeldt 3 hold.
Bestyrelsen har besluttet at ved hjemmekampe bestilles kaffe og franskbrød ved Ove.
Traktementet er gratis for udeholdet. Vore egne spillere og dommere betaler 5 kr. for kaffen.
Skalborg Open blev sidste år aflyst pga. Corona. Og siden har bestyrelsen besluttet at stoppe stævnet 
fremover, da det ikke længere er muligt at lave et fornuftigt overskud, da alt forplejning skal købes gennem 
hallens cafeteria.
I stedet lavede vi et intern stævne, Kantruller cup, der i år blev vundet af Inga Bastberg af damerækken og 
Mogens Kold af herrerækken. Efter stævnet var klubben vært ved lidt mad og drikke. Desuden har vi afholdt
et fakkelspil, i september, med en let forplejning bagefter.
Internt i vores afdeling er der fra bestyrelsens side udarbejdet en aktivitetsplan for fremtiden. Med henblik 
på at fremme det sociale liv i klubben. Den vil fremover indeholde: Generalforsamling med mad i februar. Et
forårsstævne i maj med mad. Kantruller cup i august med grillfest. Fakkelspil i september med kaffe. 
Julefrokost i starten af december. Godt nytår den 30 december.
Nogle gange betaler klubben helt eller delvis. Andre gange er der selvbetaling. 
Eneste gevinster i stævner vil fremover kun være til vinderne af Kantruller cuppen. Vinderen i damerækken 
og herrerækken modtager et diplom samt en flaske vin.
Aktivitetsplanen har altid bidraget pænt til klubbens økonomi, takket være en trofast skare af hjælpere. Stor
tak til dem. Han håbede på at de også fremover var villig til at give en hånd med når det var nødvendig.
Med hensyn til afdelingens økonomi, havde Coronaen faktisk haft en positiv effekt, da vi havde modtaget 
penge fra Corona hjælpepuljen. Det betød at vores formue faktisk var steget.
Han afsluttede med at oplyse at det var lykkedes at finde en ekstern hovedkasserer for klubben.
Charlotte vil senere blive præsenteret. Der ville blive indført et nyt betalingssystem til kontingent betaling 
via Mobilepay. Han præsenterede de nye kaffekuponer.
Der var enkelte spørgsmål til beretningen som blev godkendt.



Regnskab. 
John Jakobsen aflagde beretning af regnskabet for året samt budgettet for 2021.
Han gennemgik regnskabet punkt for punkt og konkluderede at vi havde haft 42832kr. i indtægt.
Udgifterne var løbet op i 24599 kr.
Hvilket gav et positivt årsresultat på 18233 kr.
Egenkapitalen var på 96195 kr.
Regnskabet blev godkendt

Budget.
John Jakobsen gennemgik budgettet for 2021.
Han indledte med at sige: Hvorfor piver vi når vi har 114000kr. på bogen?
I et budgetteret underskud for 2020 på 10000 kr. Forsøgte bestyrelsen at få budgettet til at gå i 0 ved at 
overføre 10000 kr. fra egenkapitalen. Denne fremgangsmåde blev blankt afvist af hovedkasseren.  
Underskuddet blev senere vendt til et overskud på 18000 kr. da der ikke havde været nogle udgifter.
Budgettet for 2021 lyder på et minus på 20200 kr.
Bestyrelsen vil med forskellige tiltag forsøge at nedbringe dette underskud.
Der var enkelte spørgsmål til budgettet der blev taget til efterretning. 

Kontingent.
Kontingentet for 2021 blev fastsat til 250 kr. plus 10 kr. i administrationsgebyr. I alt 260 kr.

Indkommende forslag.
Der var indkommet 7 forslag til generalforsamlingen.
Forslagene blev behandlet et af gangen.
Forslag 1. Bestyrelsen stiller forslag at afskaffe gaver fra dags dato i forbindelse med fødselsdage.
Begrundelse. Besværlig administration samt en nedbringelse af budget underskuddet.
Forslaget blev vedtaget med få kommentarer.
Forslag 2. Bestyrelsen stiller forslag om at man beslutter at afskaffe gaver fra dags dato i forbindelse med 
sygdom.
Begrundelse. Besværlig administration samt nedbringelse af budgetunderskuddet.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 3. Bestyrelsen stiller forslag om at man beslutter at afskaffe gaver fra dags dato i forbindelse med 
dødsfald.
Begrundelse. Besværlig administration.
Forslaget blev vedtaget efter flere kommentarer.
Forslag 4. Bestyrelsen stiller forslag om at der spilles inde krolf, om mandagen, i månederne nov.-dec.-jan.-
feb.-marts. i det omfang hallen er ledig om mandagen.
Hvis vejr og baneforhold tillader det vil der samtidig blive stillet udendørs baner op, afgørelsen ligger hos 
baneudvalget.
Efter en debat om det skulle være både og eller enten eller, blev forslaget vedtaget.
Forslag 5. Bestyrelsen stiller forslag om at der altid spilles 3 baner, men man har mulighed for at trække sig 
efter 2 baner, ( 2 x 12 huller ).
Mødetid senest kl. 9.30 hvor lodtrækning foretages. Spilstart derefter når man er klar.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 6. Bestyrelsen stiller forslag om at der fremover betales for kaffe med kaffekuponer som sælges i 
bundter af 10 stk. - 50,00 kr. eller 20 stk. - 100,00 kr. Betalingsmidler er pengesedler eller Mobilepay.
Begrundelse. Umuligt at komme af med mønter i bankerne.
Forslaget blev vedtaget
Forslag 7. Til Kantrullernes generalforsamling 31/05 2021.
Vedr. begravelser blandt medlemmerne foreslår jeg at vi giver os til kende med en bårebuket eller lign.
Jeg ved godt at, at der ikke er så mange indtægter mere, men det burde der kunne blive økonomi til.
Mvh. Bjarne Akselsen.   Forslaget blev vedtaget efter en kort debat.
Valg til Krolfudvalget.



a. Valg af formand. John Jakobsen blev enstemmigt valgt til formand.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Paul Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. Han pointerede at det blot var for 1 år.
Sonja Romby Larsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Mogens Kold blev nyvalgt til bestyrelsen for 1 år.

Valg af suppleant til bestyrelsen.
Ole Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Eventuelt.
Bestyrelsen blev rost for deres arbejde, specielt under Corona krisen.
Der skal benyttes inde sko, eller skoovertræk ved inde Krolf.
Paul blev hyldet.
John orienterede om spilletøj. 3 personer er berettiget til at få spilletøj. John kontakter dem.
John takkede for valget som formand.
Derudover takkede han dirigenten for dygtig ledelse af generalforsamlingen, samt forsamlingen for god ro 
og orden


