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Generalforsamling 

Søndag den 19. marts 2023 kl. 12:30 er der bestilt en varm ret og kl. 13:00 er der 

generalforsamling i Dansk Krolf Union.  

Den varme ret er: Klassiske frikadeller, glaseret skinkesteg med sennep, honning og rosmarin, 

hvidløgsstegt kylling med timian og tomat, klassiske flødekartofler, ovnstegte kartofler med pesto, 

grøn salat med æbler, citronfløde og sprødt rugbrød, pasta vendt i basilikumspesto, forårsløg og 

semi-dried tomater fra Kokken og Jomfruen. 

Det foregår i Ødishallen, Steppingvej 14, 6580 Vamdrup. 

Fra nord: Kør af motorvejen ved Vonsild (afkørsel nr. 65b). Kør mod Ødis.  

Kør lige igennem Ødis. Hallen er på toppen af bakken ned mod søen. Parkering foran hallen. 

Fra syd: Kør ad den gl. A10 - nu rute 170 - og drej til venstre mod Ødis i Taps. 

Når vejen ender i Ødis, drejer man til venstre op ad bakken. 

Fra vest: Kommer man fra Stepping siden, skal man ind til hallen til venstre lige efter fodboldbaner 

og skolen i Ødis. 

 

Da vi giver mad inden selve generalforsamlingen, skal man tilmelde sig på nettet, så vi ved hvor 

mange der kommer til generalforsamlingen og hvor mange der spiser med. 

Tilmeld jer på hjemmesiden under ”Krolfermenu” senest søndagen inden. 

 

Alle er jo velkomne til at stille op til kampvalg, uanset om vi mangler folk eller ej. 

Ingen af opgaverne er voldsomme eller svære – alm. sund fornuft er rigelig kvalifikation – så kom 

frit frem alle sammen. 

 

 

  

https://www.kokken-jomfruen.dk/tilbud-paa-mad-ud-af-huset/
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Dagsorden: 

➢ Valg af stemmetællere. 

➢ Valg af protokolfører. 

➢ Valg af dirigent. 

➢ Aflæggelse af beretning. 

▪ Formanden. 

▪ Udvalgene. 

➢ Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse. 

➢ Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse. 

➢ Fastsættelse af næste års kontingent. 

➢ Indkomne forslag. 

▪ Forslag til vedtægtsændringer.  

▪ Forslag til regelændringer. 

▪ Forslag fra klubberne. 

➢ Valg. 

▪ Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

▪ Valg af bestyrelsessuppleanter. 

▪ Valg af bilagskontrollant. 

▪ Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

▪ Valg til udvalgene. 

➢ Eventuelt. 

 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlem Peter L. Christensen, Ødis Kroge (KØK) 

Henning J. Thomsen, Fredericia (DKK) 

1. Bestyrelsessuppleant  Søren L. Christensen, Odense (Mjølner). 

2. Bestyrelsessuppleant  Hans Jørgen Kahl, Øster Lindet. 

Bilagskontrollant   Mads L. Müller, Andst (KØK). 

Bilagskontrollantsuppleant  Jens Peter Olesen, Vejen (Lundsmark). 

Ordensudvalg Poul Knudsen, Fredericia (ViGo’e). 

Kirstine Kristensen, Vojens (Agrarerne). 

1. ordensudvalgssuppleant Hans Christian Bruun, Skrave 

2. ordensudvalgssuppleant Lene Thomsen, Lunderskov 

Regel- og Kursusudvalget Peter L. Christensen, Ødis Kroge (KØK) 

Jens Peter Olesen, Vejen (Lundsmark). 

Stævneudvalget Erling Fjeldsted, Vojens (Odin). 

Per Schmidt, Fredericia (Baskerne). 

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

Søren L. Christensen, Odense (Mjølner). 

Holdturneringsudvalget Lene Henriksen, Ødis Kroge (KØK). 

Peder Rasmussen, Favstrup (Madholdet). 

Træf udvalget Alle er frivillige. 

Indendørs udvalget Alle er frivillige. 
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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. 
 

Regelændringer 

Regelændringer skal ikke på generalforsamlingen, medmindre en klub eller regeludvalget specifikt 

beder om det. 

Eventuelle regelændringer er offentliggjort på nettet. Se under menupunktet Forum i venstre menu. 

Der er 2 ændringer der skal stemmes om denne gang. 

 

Regnskab og budget 

Begge dele lægges på nettet under nyhederne ca. 14 dage før generalforsamlingen. Se på 

www.danskkrolfunion.dk 
 

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 u-stiftede) 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. 
 

Med venlig hilsen 

 

Peter Lyngdal Christensen 

Formand 

http://www.danskkrolfunion.dk/

