
VK Esbern Snare 
 

Referat fra generalforsamling 
 
Sted: Kalundborg Hallerne, mødelokale 3 
 
Tid: Fredag den 5. februar 2016, kl. 19.00 
 
Deltagere: 15 medlemmer 
 
1. Valg af dirigent: 
 

Hugo blev valgt som dirigent. 
 
2. Valg af stemmetællere: 
 

Finn og Hans blev valgt som stemmetællere. 
 
3. Formandens beretning: 
 

Formanden bød velkommen til de fremmødte – en særlig velkomst til æresmedlem 
Erling. 
 
Alle rejste sig og mindedes Arne Hollerup, som gik bort i 2015. 
 
Vi afholdt Øst Vest Master i 2015, hvor vi fik stor ros for afvikling af stævnet. 
 
DM begynder blev i 2015 afholdt i Århus, hvor Jacob Haurum deltog. Vi afholder DM 
begynder den 16. april 2016, så vi håber på stor opbakning som tidligere, så vi kan få 
mandskab til at rigge til fredag og af lørdag efter stævnet. Jacob stiller op igen i år.  
 
Ole og Erling deltog i DM i 2015 og fik begge medaljer – Erling  endda guld. 
 
VK Esbern Snare har 60 års jubilæum den 26. april 2016. Det fejrer vi med festmiddag 
på Restaurant Gisseløre lørdag den 30. april 2016, kl. 18.00. Egen betaling for 
medlemmer er kr. 100 – påhæng, som ikke er medlem, kan deltage for kr. 400. Der bliver 
sat opslag op med menu og tilmelding. Der er 60 pladser. 
 
Vi har fået gennemført tidlig træning en dag om ugen – torsdag kl. 06.30. 
 
Vi forventer, at lokalet bliver malet i løbet af foråret. 
 
Formanden har modtaget både skriftlige og mundtlige klager – ØV. Klagerne er 
enslydende: Der spilles for højt musik, unge står i underbukser og posere og sidst, men 
bestemt ikke mindst, der spises og tabes pastasalat i massagestolen – og det er ikke 
særlig lækker at skrue sig ned i.  
 



Det kan ikke udtrykkes tydeligt nok: Hvis man ikke være tage hensyn til andre 
medlemmer, så må man finde et andet sted at træne – så kort kan det siges. 
 
Goran og Lisbeth har deltaget i et møde, hvor idrætsforeningerne i området var samlet 
for at blive informeret om online bookinger af haltider m.v. I den forbindelse fik de Jane 
Hald i tale og fik lavet en aftale om et møde vedrørende gymnasiets brug af vores rum og 
maskiner. 
 
Dette møde blev afholdt torsdag den 4. Februar 2016, kl. 16.00 i Kalundborghallerne, 
hvor Lisbeth, Tonny og Peter deltog fra VK Esbern Snare og Jane Hald, Knud Erik  og 
Jane deltog fra Kalundborghallernes side. Konklusionen på mødet blev, at hallen vil 
undersøge, hvor mange gymnasieelever, der kommer i vores lokale i løbet af en uge. Der 
aftales nyt møde til april. 
 
Kommentarer til beretningen: Manglende oprydning i lokalet– der stilles kameraer op – 
online. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
4. Forelæggelse af regnskab: 
 

Lisbeth fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt. 
 
221 medlemmer d.d. ifølge medlemsadministrator Goran. 

 
5. Fastlæggelse af kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – kr. 720 pr. år. Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar: 
 

Bestyrelsen foreslog uændret honorar til fordeling i bestyrelsen – kr. 10.000. Forslaget 
blev vedtaget. 

 
7. Behandling af indkomne forslag: 
 

a. Forslag om, at medlemmer over 70 kun betaler halvt kontingent: 
 
Forslaget blev nedstemt. 

 
8. Valg af næstformand: 
 

Goran genopstillede – ingen modkandidater – Goran blev genvalgt for en 2-årig periode. 
 
9. Valg af kasserer: 
 

Lisbeth genopstillede – ingen modkandidater – Lisbeth blev genvalgt for en 2-årig 
periode. 



 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer og 2 suppleanter (alle genopstillede): 
 

a. Marianne 
b. Patrik 
c. Tonny  
d. Erling (suppleant) 
e. Svend (suppleant) 

 
Ingen modkandidater – alle blev genvalgt. 

 
11. Valg af 2 bilagskontrollanter (begge genopstillede): 

 
a. Finn  
b. Hans  

 
12. Valg til diverse udvalg: 

 
a. Indslag ved jubilæumsmiddagen – Finn, Hans og Lasse blev valgt til dette udvalg. 

Udvalget får kr. 5.000 til disposition til opgaven. 
 

13. Eventuelt: 
 

Der blev udtrykt ønske om en fast mand til at smøre stænger m.v. Harry smører en gang 
ugentlig og instruerer de unge i at gøre det samme.  
 
Der var ros til klubben, at det er et hyggeligt sted at træne. Det er kun nogle få unge, der 
laver uroen, ellers er det et meget hyggeligt sted at være på kryds og tværs af alder, køn 
m.v.  
 
Tak for god ro og orden. 


