
 

 
 

 
 

Referat fra generalforsamling i SENIORbowl den 31. marts 2022 i Roskilde bowlingcenter. 

 

 

Indkaldelse og dagsorden iht. Klubbens vedtægter 

 

 
Dagsorden. 

1. Optælling af stemmeberettigede 
medlemmer ved Erling Juul 

61 stemmeberettigede medlemmer var til stede.  
Generalforsamling nr. 22. 
   

2. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslår Flemming Kirk 
som dirigent  

Flemming Kirk valgt som dirigent.  
Takkede for valget. 
Konstaterede at indkaldelsen er rettidigt sendt 
ud, mere end 14 dage før generalforsamlingen.  
Dagsordenen er i overensstemmelse med 
vedtægterne - og generalforsamlingen.  
Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig. 

 

3. Bestyrelsens beretning ved 
formanden  

• Formand Ejner Jensen aflagde bestyrelsens 
beretning. 

• Beretningen blev godkendt. 

Fra den mundtlige beretning kan nævnes: 

• 2020 og 2021 præget af Corona (årsag til at vi 
ikke har overholdt vedtægterne fsv angår 
afholdelse af GF senest i april 2021) 

• meget få sociale arrangementer – vil prøve at 
indhente det i 2022. 

• årsafslutning og nytårstaffel slås i år sammen 
til et særligt arrangement – og derfor også til 
en særlig pris, der kun gælder for i år. 

• ved sociale arrangementer er det vigtigt at I 
kommer med en udfyldt ”slip”, når I tilmelder 
jer. Bruges til afstemning af tilmeldingerne.  

• prøvet at få bowlingen til at "køre", når det 
har været muligt i forhold til restriktionerne – 
bl.a. hen over sommeren med en særlig 
aftale med Roskilde Bowlingcenter 

• medlemssituationen. Vi er tæt på "kun" at 
være 90 spillende medlemmer – vi vil gerne 
være flere både kl. 11 og kl. 13.  

• frivilligmidler ej søgt for 2021 - vi har søgt for 
2022 – og fået 56.000 kr. 

• hjemmesiden er ajourført og indeholder 
fremover også vore nyhedsbreve.  



• navneændring fra Roskilde bowlingcenter til 
City Bowling Roskilde. 

• dørene åbnes først kl. 10.30, så afstem jeres 
ankomsttider derefter. Ikke så rart at stå 
udenfor i regn og sne. 

• Parkerings tilladelser kan enten afhentes i 
bowlingcentret – (de gælder for en måned) 
eller man kan købe et parkeringskort i baren) 

• City Bowling Roskilde har varslet 
prisforhøjelse fra 1. januar 2022.  

• Opslagstavlen nedtages 

•  Vi har skiftet pengeinstitut fra Sparekassen 
Sjælland til Danske Bank. Årsag – lavere 
gebyrer i Danske Bank.  

• Vi har etableret en MobilePay løsning, så vi 
kan minimere brugen af kontanter.  

• Velkommen til nye medlemmer.  

4. Regnskab, budget samt vedtagelse af 
kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent på 200 kr. pr. år 

  

      Kassereren fremlagde det bilagskontrollerede      
      regnskab. 

       
2021 var som 2020 et atypisk år pga. coronaen. 
Regnskabet viser et resultat på – 13.975 kr.   
samt en formue på kr. 67.903 ultimo 2021. 
Kommentarer til enkelte konti: 
Beløbene for baneleje og banepenge er redu- 
ceret med ca. 50 %. 
Vi har haft en enkelt venskabskamp mod 
Rødovre. 
Frivilligmidler blev ikke søgt til 2021 da vi 
havde ikke forbrugte midler i overskud fra 2020. 
 

       Herefter godkendte forsamlingen regnskabet 
 
       Budget 2022 

• En fremskrivning inkl. prisforhøjelse på basis 
af et ”normalt” aktivitets år. 

       
       Blev taget til efterretning af forsamlingen 
 
       Kontingent 2022 

• Uændret kr. 200  
 
5. Indkomne forslag.  

      Jf. vedtægternes § 11, skal indkomne forslag være          
      formanden i hænde senest 8 dage før     
      generalforsamlingen. 
      Ingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  På valg er: 
Erling Juul næstformand 
Torben Sørensen kasserer 
Alice Juul bestyrelsesmedlem 
Alle blev genvalgt 
Bestyrelsen anbefaler at Dorte Kettner og Donald 
Boddie genvælges som suppleanter for 1 år. 
Begge blev genvalgt.  

 



7. Valg af bilagskontrollanter: 
  

      Bestyrelsen foreslår genvalg af Lillian Nielsen og     
      Inge Pedersen som bilagskontrollanter. 
      Erik Lindegaard Hansen foreslås genvalgt som       

suppleant. 
 
Alle genvalgt 

 

8. Eventuelt.  Alt kan siges men intet vedtages 
 
Det er vigtigt at afbud sker senest tirsdag 
mellem Kl. 16.00 og 18.00 til Erling Juul/Torben 
Sørensen. 
Manglende fremmøde uden afbud medfører at 
man efterfølgende skal betale den aftalte 
banelejepris, idet der i så fald ikke kan ske 
rettidig afmelding af banen til City Bowling 
Roskilde. Klubben skal derfor betale for den 
ubenyttede bane. 
Det medfører også ekstra arbejde med 
tilrettelægningen af spilleplanen. 
 
Bjarne takkede for bestyrelsens store arbejde.  
 
  

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under årets Generalforsamling. 

    

Dirigenten fik overrakt vin som tak for indsatsen. 

 

Sidst takkede formanden dirigenten for særdeles veludført arbejde. 

 

Ref: IJ                                                                                                    04-04-2022 

 

SENIORbowl 
 


