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Generalforsamling
Søndag den 17. marts 2019 kl. 12:30 er der lidt til ganen og kl. 13:00 er der generalforsamling i
Dansk Krolf Union.
Det foregår hos Caverion A/S på Vejlevej 123 i Fredericia, men der vil kun være indgang fra
indkørslen på Venusvej (nr. 24), som går parallelt med Vejlevej.
Hvis man kommer ude fra Heise Kro, finder man nemmest Venusvej ved at dreje til højre i 1.
lyskurv og til venstre i rundkørslen. Så er man på Venusvej.
Kommer man ad Vejlevej fra den anden side (fra byen), skal man køre ned ad Neptunvej mellem
Falck og Caverion. Derefter til højre ad Venusvej ved først givne lejlighed.
Jeg kan anbefale motorvejsafkørsel 61, hvis man kommer fra syd og vest, afkørsel 60b, hvis man
kommer fra nord eller afkørsel 60a, hvis man kommer fra øst. Man kommer til Heise Kro fra alle
afkørsler, hvis man ellers kører mod Fredericia.
Vi har fået lov til at låne kantinen igen i år. Vi stiller skilte op til lejligheden.

Da vi giver lidt frokost inden selve generalforsamlingen, skal man tilmelde sig, så vi ved hvor
mange der kommer til generalforsamlingen og hvor mange der spiser med.
Skriv til Peter L. Christensen senest søndagen inden.
Man kan også tilmelde sig på e-mail KrolfUnion@krolf.dk eller pr. telefon på mobil 29 93 91 17.
Dagsorden:

Ø Valg af stemmetællere.
Ø Valg af protokolfører.
Ø Valg af dirigent.
Ø Aflæggelse af beretning.
§ Formanden.
§Udvalgene.

Ø Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse.
Ø Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse.
Ø Fastsættelse af næste års kontingent.
Ø Indkomne forslag.
§ Forslag til vedtægtsændringer.
§ Forslag til regelændringer.
§ Forslag fra klubberne.

Ø Valg.
§Valg af bestyrelsesmedlemmer.
§Valg af bestyrelsessuppleanter.
§Valg af bilagskontrollant.
§Valg af bilagskontrollantsuppleant.
§Valg til udvalgene.

Ø Eventuelt.

Indkørsel til Caverion
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På valg er:
Bestyrelsesmedlem Peter L. Christensen, Ødis kroge (KØK) – Genopstiller.

Per Meisner, København (Østerbro) – Genopstiller.
1. Bestyrelsessuppleant Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet (Ø. Lindet) – Genopstiller.
2. Bestyrelsessuppleant Der skal vælges en ny.
Bilagskontrollant Ulla Jensen, Vejlby (ViGo’e) – Genopstiller.
Bilagskontrollantsuppleant Sonja Rosendahl, Bøgeskov (ViGo’e) – Genopstiller.
Ordensudvalg Poul Knudsen, Fredericia (ViGo’e) – Genopstiller.

Hans Nielsen, Haderslev (Agrarerne) – Genopstiller IKKE.
1. ordensudvalgssuppleant Vivi Reeckmann, Kolding (KØK) - Genopstiller.
2. ordensudvalgssuppleant Erling Fjeldsted, Vojens (Odin) – Genopstiller.
Regel- og Kursusudvalget Peter L. Christensen (KØK) – Genopstiller.

Erik J. Pedersen, Hårby (Hårby) – Genopstiller IKKE.

Stævneudvalget Peter L. Christensen, Ødis (KØK) – Genopstiller IKKE.
Per Schmidt, Fredericia (Baskerne) – Genopstiller.

Redaktions- og IT-udvalget Peter L. Christensen, Ødis Kroge (KØK) – Genopstiller.

Holdturneringsudvalget Lene Henriksen, Ødis (KØK) – Genopstiller (ikke) *)
Peder Rasmussen, Favstrup (Madholdet) – Genopstiller.

*) Holdturneringsudvalgets Søren Christensen har nu dobbelt medlemskab. Hans primære klub er
Akademisk Kugleklub, men han spille holdturnering i KØK, hvor også Ole Reeckmann er medlem.
Hvis Lene vælges, har KØK i princippet 3 medlemmer af udvalget, hvilket ikke er lovligt.

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
Alle personer der er medlem af en klub under DKU kan stille op (dog ikke personer fra klubber der
er medlem på dispensation).
Det kræver ingen forudsætninger for at blive valgt ind – udelukkende alm. sund fornuft. Arbejdet er
hverken svært eller usædvanlig tidskrævende, så kom frit frem.

Regionsudvalg
Regionsudvalgsmedlemmer er ikke på valg, men frivillige der hjælper holdturneringsudvalget af
egen fri vilje.
Kom frit frem, det er ganske let og ingen bliver udfordret ud over evner. Almindelig sund fornuft er
rigeligt til at bestride sådan en post.

Regelændringer
Regelændringer skal ikke på generalforsamlingen, medmindre en klub eller regeludvalget specifikt
beder om det.
Eventuelle regelændringer er offentliggjort på nettet.

Regnskab og budget
Begge dele lægges på nettet under nyhederne ca. 14 dage før generalforsamlingen. Se på
www.danskkrolfunion.dk

Afleveringer og betalinger
Vi modtager ingen holdtilmeldinger eller betalinger på generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen sender kassereren en samlet opgørelse til klubberne over klub-, hold- og
medlemskontingenter.
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Forudsætning for stemmeret på generalforsamlingen
Klubben skal være stiftet og vedtægterne skal være godkendt af Dansk Krolf Unions bestyrelse
INDEN generalforsamlingen. Andre klubber kan komme som observatører, men har ingen
stemmeret.

Hver godkendt klub har 1 delegeret, og klubber med mere end 50 medlemmer, har yderligere 1
delegeret. Hver delegeret har 1 stemme, men kun fremmødte har stemmeret.

Æresmedlemmer, udvalgsmedlemmer, suppleanter, eventuelle nye frivillige til vores udvalg og
andre klubmedlemmer er også velkomne på generalforsamlingen, men de har kun stemmeret, hvis
de samtidigt er delegeret.

Holdturneringen
Tilmeldingsfristen til hovedturneringen, dagligaen og pokalturneringen er

senest den 31. marts kl. 23:59, og det skal foregå elektronisk via nettet

Forudsætning for at klubben kan deltage i holdturneringen
Klubben skal være stiftet og vedtægterne skal være godkendt af Dansk Krolf Unions bestyrelse.
Helt nye (eventuelt endnu ustiftede) klubber kan få dispensation 1 år, men skal så være stiftet og
godkendt inden næste generalforsamling.
Det er ligeledes en forudsætning at man har registreret medlemmer året før.

Nye baner der tages i brug i holdturneringen, og deres lokale regler, skal godkendes af DKU inden
1. maj, og dette gælder både for nye og gamle klubber. Nye baner er baner der ikke tidligere er
blevet godkendt, og dermed ikke har været brugt til turneringskrolf før.

Nyt IT system
DKU har fået nyt IT system i 2017, og derfor er man velkommen til at komme med kommentarer,
gode ideer og stille spørgsmål under eventuelt eller efter generalforsamlingen om dette.
.

Med venlig hilsen

Peter Lyngdal Christensen
Formand


