NORDDJURS KROLF
Referat fra generalforsamling i Norddjurs Krolf mandag d. 19. april 2021
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af navneskift fra Øster Alling Krolf til Norddjurs Krolf, herunder
rettelse i vedtægter.
5. Gennemgang af møderesultatet d. 12. april 2021 vedrørende fordeling og
anvendelse af krolfbaner samt opført læskur og redskabsrum, herunder
vedligeholdelse af baner med krolfbanens plæneklipper. Afventer svar fra Norddjurs
kommune.
6. Regnskabsorientering fra kasserer
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag om HIO betaling til fælleskasse fra Jens Johannesen og Steen Jensen
8. Valg af bestyrelse og suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg - Kirsten
Rosenbirk og Inger Nørskov – fundet ved lodtrækning.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant, revisor er Jens Johannesen, revisorsuppleant
mangler.
10. Eventuelt

Referat:
Ad 1. Jens Johannesen valgt som dirigent
Ad 2. Inger Nørskov valgt som sekretær
Ad 3. Formandens beretning vedlagt.
Ad 4. Klubbens navneændring til Norddjurs Krolf godkendes enstemmigt.
CVR nr. er uændret. Kommunen, DGI og Dansk Krolfunion er orienteret.
Ad 5. Kommunens afgørelse er vedlagt som bilag.
Ad 6. Regnskabet gennemgås og der er ingen indvendinger.
Ad 7. HIO-betaling betyder, at når en spiller laver en ”hole in one” betaler de øvrige
spillere på holdet 5 kr og beløbet vokser efterhånden, så det kan bruges til en fælles
oplevelse for hele klubben. Kurt Sørensen foreslår, at der ud af beløbet kan gives en
erkendtlighed for bestyrelsesarbejde, samt evt. tilskud til f.eks. kontorartikler.
Ad 8. Kirsten Rosenbirk og Inger Nørskov genvælges.
Ad 9. Jens Johannesen genvælges, revisorsuppleant mangler stadig.
Ad 10. Ingen emner under eventuelt.

Referent: Inger Nørskov.

NORDDJURS KROLF
Formandens beretning:
Generalforsamlingen den 19. april 2021 kl. 15:00 på krolfanlægget i Øster Alling.

Jeg vil starte med at sige tak til klubbens medlemmer for den store tålmodig og
overbærenhed der gennem de snart 7 måneder er blevet udvist.
Nu har vi da endelig, efter et formålsløst forsøg på forsoningsmøde med den gamle
Norddjurs Krolfklubs resterende medlemmer, som nu ses overgået til en nyoprettet
krolfafdeling under ØAIF. Norddjurs kommune har dd. sendt en kommunal afgørelse
vedrørende ejerforhold samt vedligeholdelsespligt af det kommunale krolfareal.
Klubbens medlemmer er blevet orienteret om gældende ordninger.
Jeg ved, at vi alle glæder os til at få ro og kunne bruge vores tid til vor fælles
interesse, det at spille krolf og have et hyggeligt samvær.
Med håb om fremtidig ro omkring brugen af krolfområdet.
Grundet den aktuelle Corona-19 pandemi har det ikke været muligt at afholde
stævner og lokale arrangementer, dog ser det ud til at lysne hvorfor der nu er forsøgt
at afholde Holdturnering i ugerne 19 – 24 samt DGI træf i Åstrup i maj måned 2021.
Det var ordene.

Tak til alle medlemmer – Nye er velkomne.

Steen Jensen – formand Norddjurs Krolf

