Holmsland Krocket
et udvalg under HGU

Klub-generalforsamling
 Klubben holder hvert år generalforsamling i september eller oktober måned,
hvor der gives en beretning over klubbens gang i indeværende år og valg af
personer til de forskellige udvalg.
 2015:
Indkaldelse til Klub-generalforsamling tirsdag den 3. november 2015.
Dagsorden til mødet:
1) Åbning af mødet
2) Beretning ved udvalgets formand
3) Budget og regnskab for Krocket-udvalget
4) Beretning fra udvalgene
a)
Baneudvalget og Græsklipning
b)
Nyt fra stævneudvalget
c)
Nyt fra udvalg for afholdelse af Klub-mesterskabet
d)
Vedligehold af klubhus og rekvisitter
e)
Turnusordning til renholdelse af tørkloset
5) Bestyrelsesvalg
Klubformand:
Viggo Kofod
Næstformand:
Inger Breum
Udv. for klubmesterskab
Gunhild Rasmussen, Christa Nielsen
nye:
Birgit Christoffersen, Mette Grønberg
Græsklipning – baner:
Henry Sørensen, Mogens Christiansen
Frode Thomsen
Klubhus:
Poul Koldsgaard, Henry Sørensen
Tørkloset:
Birgit Christoffersen
6) Informationsniveau – omfang / mundtlig og/eller skriftlig
7) PR-kontakt til Dagbladet ol.
8) Eventuelt
Beretning 2015 for Holmsland Krocket:
Vi har i år haft en travl krocket sæson.
Efter at den lille hårde kerne hver tirsdag og torsdag havde spillet i ”vinter-mode” oppe på
fodboldbanerne rykkede vi ned på vores egne baner i starten af april. Her var vores baner nu så tørre,
at man kunne gå på dem uden at afsætte spor.
Der kom dog hurtigt nye udfordringer. Kommunen havde meddelt, at de ikke længere ville komme
og klippe vores baner, da det ikke var kommunal ejet arealer. Kommunen skulle have ca. kr. 14.400
for at slå dem. HGU’s bestyrelse tilbød at købe en græsklippemaskine til os, hvis vi selv kunne slå
banerne og så øge kontingentet til kr. 300 årligt gældende fra 2016. Dette accepterede vi og Gunnar
hjalp os i starten indtil klipperen var på plads. Samtidig blev der nedsat et klippehold på cirka 3
personer, som ville sørge for at få banerne klippet op til ugens første spilledag.
Mogens var gået på efterløn og var efter et 2-dags krocket kursus i Vejen klar til at træde til som
spiller og træner. Samtidig havde vi sidste efterår fået et par nye spillere og var nu i alt 27
medlemmer i klubben. Velkommen i klubben til de nye medlemmer.
Til holdturneringen kunne vi i år tilmelde tre hold, nemlig et C1-hold, et B1-hold og et A2-hold. Til
enkeltmands turneringen, der blev ændret til et stævne, dvs. det kunne afvikles på 1 dag. Her deltog
Inger. Til parturneringen, der også blev ændret til et stævne, tilmeldte vi to par.
Resultaterne fra de tre forskellige turneringer har vi vist alle hørt om:
 Holdturneringen:
o A2-holdet vandt både i puljen og også finalen mellem de to puljer med adgang til at spille om
et DM mesterskab, hvilket dog ikke blev til et DM-mesterskab.

HOLMSLAND KROCKET
Pugflodsvej 13, Kloster
6950 Ringkøbing

TELEFON
9733 8054

MOBIL
3097 0080

E-MAIL
viggo.kofod@privat.dk

Holmsland Krocket
et udvalg under HGU

o B1-holdet fik en placering i midten af gruppen.
o C1-holdet vandt ligeledes puljen samt finalen og fik også adgang til at spille om et DM
mesterskab, hvilket heller ikke blev til et DM selv om de efter førstedagen lå i top.
 Parturneringen:
o Her vandt B2-parret og fik adgang til at spille om et DM mesterskab. Dette foregik i Sig den
12. september 2015. Dette gav ingen DM mesterskab, men en delt 3. plads.
 Enkeltmandsturneringen:
o Her fik Inger en placering der også gav adgang til at spille om et DM mesterskab, hvilket hun
dog ikke deltog i.
På sidste års generalforsamling planer snakkede vi om at lave nogle interne kursus / trænings-dage.
Det fik vi heller ikke i år gjort ret meget ved. Skal vi forsøge at få det gjort? Vi kunne jo dele det op i
slagteknik og afslutning af et spil og så lave en teori- og regelaften til efteråret eller vinter.
Klubbens Ukrudtshold, som passer det grønne område omkring Hallen har også i år mødtes den
anden tirsdag i sommermånederne fra maj til og med oktober. August sprang vi over og området
fremstår pænt og rent.
Den 28. august afholdt Rækker Mølle kommunemesterskabet. I år var vi tre par med og vi
hjembragte 2 førstepladser og en andenplads. Mere herom kan ses på hjemmesiden under SommerNyt fra Krocket-udvalget.
Tirsdag den 15. september blev vores Klubmesterskab afviklet fint tilrettelagt af Gunhild og Christa.
Vejret var lidt afvekslende, men det var fint medens der blev spillet. Årets klubmestre blev fundet.
Det blev Birthe, Frode og Inger. Se status beretning under HGU’s hjemmeside under Krocket.
Vi havde den 17. september et godt stævne i regn og sol med 56 deltagere og det er næsten det
samme som sidste år, hvor der var et par hold mere. Vi afviklede stævnet fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00
på nogle fine baner.
Vores aktiviteter i Krocket klubben kan findes i HGU’s hjemmeside. Den finder man på
www.holmsland.dk og vælger HGU og går ind under krocket.
Tak til alle for et godt år. Det er godt at se jer her på banerne og tak for jeres hjælp til at holde
klubben kørende. Tak til jer der passer de mange store og små opgaver, der hele tiden skal laves for at
tingene er i orden og gør at vi alle kan komme og spille nogle hyggelige og gode timer her i klubben.
Viggo Kofod.
Regnskab-forventet / Budget 2015:
Indtægter: kontingent
kr.
øvrige indtægter (overskud ved stævner) kr.
sponsorbidrag
kr.
i alt:
Omkostninger:
turneringsudgifter
kr.
Kursus
kr.
Enkeltmands turnering
kr.
Par-tur
kr.
Rekvisitter – Køller op til 1200 gram
kr.
Maling til Klubhuset
kr.
Benzin til græsklipning
kr.
Baneleje mm.
kr.
i alt:
Brutto resultat:

7.290
1.110
0
kr. 8.400
-

1.700
1.200
100
400
950
1.000
1.500
200
kr. – 7.050
kr. 1.350

Viggo Kofod

 2014:
Dagsorden til Klub-generalforsamling torsdag den 18. september 2014.
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Dagsorden til mødet:
Åbning af mødet
Beretning ved udvalgets formand
Budget og regnskab for Krocket-udvalget
Beretning fra udvalgene
a) Baneudvalget
b) Nyt fra stævneudvalget
c) Nyt fra udvalg for afholdelse af Klub-mesterskabet
d) Vedligehold af klubhus og rekvisitter
e) Turnusordning til renholdelse af tørkloset
f) Kaffeordning
Bestyrelsesvalg
Informationsniveau – omfang / mundtlig og/eller skriftlig
PR-kontakt til Dagbladet ol.
Eventuelt
Beretning 2014 for Holmsland Krocket:
Klubben har i 2014 haft 24 betalende medlemmer, hvilket er et enkelt medlem mindre end sidste år.
Vi har i år ikke været heldig at få nye medlemmer, men vi er også tilfredse med at holde niveauet.
Der er jo også mange tilbud til efterlønnere og pensionister, men vi tror da også, at vi kan fastholde
vores størrelse. Vi er måske heller ikke så synlige. Vi har et lille indlæg i Sognebladet 4 gange om
året. Måske skal vi gøre noget mere ved PR-arbejdet.
Der var på sidste års generalforsamling planer fremme om at lave nogle interne kursus / træningsdage. Det fik vi vel ikke gjort ret meget ved. Skal vi forsøge at få det gjort? Vi kunne jo dele det op
i slagteknik og afslutning af et spil og så lave en teori- og regelaften til efteråret eller vinter.
Klubben har jo et lille, men effektiv havehold, der passer det grønne område omkring Hallen. I år
har vi mødtes den anden tirsdag i sommermånederne fra maj til og med oktober. August sprang vi
så pga. tørke over, men det er også godt at se, at området fremstår pænt og rent.
Klubben har i sæsonen deltaget med 2 hold i DGI Vestjyllands Krocket turnering. Begge hold har
fået mange gode kampe og er placeret midt i rækkerne. Vi har også deltaget i Enkeltmandsturneringen med to spillere. Her havde vi så i K1oster arrangeret et af de to turneringsdage den sidste
søndag i maj måned.
Vi havde den 11. september et godt stævne i fint vejr med 60 deltagere og det er næsten det samme
som sidste år, hvor der var et hold mere. Vi afviklede stævnet fra kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 på nogle
nyklippede baner i høj sol og forhold, som vi fik meget ros for, så det er vi også lidt stolte over.
Klubmesterskabet bliver i år afviklet den 23. september, så det har vi endnu til gode. Vi glæder os
til dagen.
Viggo Kofod.
Regnskab / Budget 2014:
Indtægter: kontingent
øvrige indtægter (overskud ved stævner)
sponsorbidrag
i alt:

kr.
kr.
kr.
kr.

6.240
0
0
6.240

Omkostninger:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

- 660
- 220
- 200
- 1.000
- 2.080

turneringsudgifter
Enkeltm.turnering
rekvisitter – Køller opgraderet til 1200 gram
Maling til Klubhuset
i alt:
Brutto resultat:
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