IK Vest krokket.
Spilletider på banerne i Sønderklint.
tirsdag /torsdag kl.18.30
lørdag kl.9.30.
Alle er velkommen, vil man prøve, så kan man låne en kølle og spille gratis i en måned.
Klubben har pt 2 hold med i DGI holdtunering.
Kontakt John lund 23373772

Referat fra udvalgets generalforsamling
Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Valgt blev Vagn K.S.
Pkt 2: Formandens beretning: Inden formanden kom i gang , blev det meddelt, at det var OK at
indtage alkoholiske drikke under beretningen. Formanden oplyste indledningsvis, at hvis mødet blev
afviklet i go` ro og orden, ville der være kaffe og kage efter mødet.
Formanden berettede herefter i opretstående stilling om årets gang i klubben.
I år kunne han bl.a. huske, hvem der vandt enkeltmandsturneringen (=Mathias), hvilket han fik en del
ros for (af sig selv!)
Beretningen blev under bifald godkendt af alle fremmødte (ca. 16).
Pkt 3: Regnskab: Klubbens regnskab indgår i regnskabet for I.K.Vest Nymindegab (se dette).
Regnskabet her blev godkendt på gen.forsamlingen den 9/3 2016.
Regnskabet mangler for øvrigt en kapitalforklaring. Dvs. en forklaring på, hvordan man når frem til
formuen den 31/12 2015.
Pkt. 4: Indkomne forslag: Ingen forslag.
Pkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: John L. og Jonna var på valg som
bestyrelsesmedlemmer. De genopstillede begge og blev enstemmigt "genansat".
Suppleantvalget var lidt "mystisk" og fortaber sig i mørket (for referanten). Men der er i hvert fald en
suppleant.
Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent: Fortsætter som nu. Dvs. 300 kr. for aktive og 200 kr. for passive
medlemmer. Der kunne betales kontant ved kasse Johannes på mødet. Ellers kan der indbetales på
konto 9682 6610003581 i Sparekassen for Nørre Nebel og nærmeste omegn.
Pkt.7: Eventuelt: Poul Erik havde et kvalificeret indlæg, der gik ud på en stor tak til formandinden for
den meget delikate mad, der blev serveret før generalforsamlingen.
Genralforsamlingen blev igen i år afholdt i go` ro og orden uden ugudelig tale, så der blev serveret en
særdeles go´ kage + små kager og kaffe og te hertil.

