
Krolfformandens beretning - Peter Freiheit: 
Velkommen til generalforsamling. Det er dejligt at se så stor en opbakning til vores klub. 
Medlemstallet stiger fortsat, vi er nu oppe på 40 medlemmer. 
 
Vi har i det forløbne år heldigvis ikke mistet nogen af vores medlemmer, det er vi meget glade for. 
 
2017 har været et godt og travlt år for vores afdeling og SSK. Udover hvad vi normalt har deltaget i, har vi i 
2017 også medvirket til afvikling af store arrangementer i samarbejde med de øvrige afdelinger i SSK, her 
skal blot nævnes DGI's Landsstævne, det er noget der har været med til at fylde vores pengekasse op. 
 
Jeg vil gerne takke alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, et samarbejde som jeg 
glæder mig til at forsætte med, også i 2018. En stor tak skal lyde til jer alle, samt til hallens personale for 
den store hjælp I yder i forbindelse med afvikling af vore arrangementer, fester og turneringer. Jeg skal i 
den anledning minde vore medlemmer om den af SSK udsendte Aktivitetsplan, herigennem kan man 
tilmelde sig til forskellige arrangementer/opgaver, som man kan hjælpe til ved, hvorved at SSK tjener gode 
penge som fordeles mellem afdelingerne. 
 
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2017, samt et antal lige her og nu møder. Derudover har jeg 
som formand deltaget i 4 Hovedbestyrelsesmøder i SSK, samt 4 møder i DAI-regi. 
 
Vi afholdt standerhejsning den 3. april med fin deltagelse. Derudover har vi afholdt 4 
fødselsdagsarrangementer + 1 julearrangement og 1 Godt Nytår arrangement, alle med fin deltagelse. 
 
Fra 2017 besluttede bestyrelsen at ændre på betaling for deltagelse til vore fester, således at der fremover 
vil være en egenbetaling  for menuen på 50,- kr. pr. medlem, ikke medlemmer (Grill + Julefest) betaler 
menu-prisen, dette vil også være gældende i 2018. 
 
Vi har ændret lidt på kontingentbetalingen. Kontingentet er stadig kun 200,- , men den gælder nu fra januar 
til december. Kontingentet skal senest være betalt den 31. januar for at man kan deltage ved 
generalforsamlingen. 
 
Ophavsret og Logo 
Vi er her i efteråret blevet kontaktet af Randers Seniorkrolf der påstår, at vi har krænket deres 
ophavsrettigheder på tegningen "Krolfspiller", som de anvender som logo på deres hjemmeside. 
 
Vi kontaktede dem for at få dokumentation for deres ophavsrettighed, hvilket de ikke ønskede at udlevere, 
og i stedet sendte de en trussel om at de ville søge økonomisk erstatning. 
 
Vi er i bestyrelsen på ingen måder interesseret i at overtræde ophavsrettigheder eller skulle betale 
erstatning stor eller lille, vi har derfor besluttet at fjerne tegningen og fremover alene anvende SSK's logo. 
  
Turneringer 
Vi har haft 4 hold med i DAI's puljeturnering, ingen af holdene gik videre til Puljevinderfinalen. 
 
Ved DAI's danmarksmesterskabs turnering deltog Ingrid Kristensen, og hun opnåede en 12. plads. Tillykke 
med det, endnu engang. 
 
Udover puljeturneringen har vi også deltaget ved flere andre stævner mm. 
DAI's Regionsmesterskaber 2017, blev afviklet den 21. august på vore baner. Der var stor deltagelse.  
 



Vinderne af vores interne snitspil blev Bjarne Akselsen og Inga Batsberg med henholdsvis 68,4 og 68,4, 
skilte med deres navne vil blive påsat Den Gyldne Krolfkølle. Tillykke med hæderen til dem begge. 
 
Opstart og slut på snitspillet er i 2018 den 4. april og 17. oktober. 
 
Skalborg Open 2017 
For anden gang afholdt vi vores egen turnering. Der var tilmeldt 122 spillere fra 10 forskellige klubber. Det 
blev en stor succes, og vi havde besøg af GVD-Tv, som havde et fint indslag med i aftnens udsendelse. Der 
vil også blive et stævne i 2018, det afholdes den 25. juli. 
 
Spillertrøjer 
Bestyrelsen besluttede i 2017 at bruge nogle af vore sponsorpenge fra Intersport-sponsoratet på at indkøbe 
spillertrøjer, disse er nu udleveret. 
 
Nye og kommende medlemmer vil få samme tilbud, reglerne for udlevering kan ses på referatet fra 
generalforsamlingen sidste år. 
 
Det forventes de som får udleveret en spilletrøje, bærer den i forbindelse med stævner og andre 
arrangementer, som vi deltager i, for på den måde at synliggøre vores forening. 
 
Jeg håber, at 2018 må blive et lige så godt år for vores klub som 2017. Vi vil gøre alt for at sende så meget 
information om vore aktiviteter ud til jer på mail, men da nogen af jer kan have problemer med at åbne 
forskellige filformater på jeres computer, opfordres I til at holde øje med vores opslagstavle i klubhuset. 
 
På opslagstavlen kan I finde tilmeldingslister til turneringer, stævner og fester mm. samt andre former for 
information. 
 
Tak for samarbejdet til alle. 
 


