
Dagsorden for den ordinære generalforsamling 27/4-2022 
 
 

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Lars Jung). Valg af Referent (Bestyrelsen 
foreslår Claus Mahler) 

2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse  
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkommende forslag 
7. Valg af formand (i lige år), Claus Halberg modtager genvalg. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Klaus Kjellerup, Rene Kjerulff, Morten Stiv alle 

modtager genvalg 
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Ivan Springborg 
10. Valg af revisor og revisor suppleant (Bestyrelsen foreslår Mette Raagaard som 

genvalg til revisor og Lars Jung som genvalg til revisor-suppleant) 
11. Eventuelt.  

 

Ad 1) 

Lars blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen den 9.03.2022 medfører at 
generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og dermed beslutningsdygtig. 

Claus Mahler blev valgt som referent. 

Ad 2) 

Formanden fremlagde beretningen* der blev godkendt. 

Ad 3) 

Årsrapporten blev gennemgået og godkendt. 

Ad 4) 

Budgettet blev præsenteret og vedtaget. 

Ad 5) 

Det uændrede kontingent blev godkendt. 

Ad 6) 

Ingen indkomne forslag 

Ad 7) 

Formanden blev genvalgt. 

Ad 8) 

Klaus, Rene og Morten blev genvalgt 

 



Ad 9) 

Ivan blev valgt. 

Ad 10) 

Mette og Lars blev valgt. 

Ad 11) 

Efter mange gode input og dialog blev det aftalt at afholde et efterfølgende udvidet møde 
mellem spillere og bestyrelse. Det meget produktive møde kastede 4 aktivitets-udvalg af sig. 
 
-Holdspiller-udvalg med en håndfuld spillere der repræsenterer de forskellige hold-typer. 
 
-Festudvalg rettet mod sociale arr. (Påske-arr., sommer-grill, jule-arr osv. 
 
-Aktivitets-/turnerings-udvalg (Idéer): 

- Invitations-turnering 
- Bredde-turnering 
- Løbende turnering 
- Egne hygge-turneringer 

 
Kommunikations-udvalg  
Hvad skal informeres og til hvem? 
Koordinering med de øvrige udvalg og bestyrelsen. 
 
* 

FORMANDSBERETNING GENERALFORSAMLING 2022 
 
 
 
HOLD NU fast det går stadig stærkt i Slangerup Dartklub vi har endnu engang 
efter en længere Corona nedlukning fået opgraderet , denne gang har vi fået 
malet PDC lokalet om i nye farver og fået gulvtæppe på der er opsat web 
cameraer på 3 baner så det nu er muligt at live streame , tak til Ivan Og Gorm 
med hjælpen at male lokalet og tak til Jesper for hjælp med pålægning af 
tæppe , og tak til Jannick for hjælpen med atl det tekniske der er brug for , 
(han er en dyr dreng ham Jannick Claus vi skal lige bruge nogle kabler og 
nogle flere pcer og så har vi ikke lige nok netværk så vi skal lige bruge en ruter 
mere)Og tak til Anja du er der altid når der skal bygges lidt/meget  
Vi har nu Danmarks Største, Bedste og Flotteste Dartklub Fantastisk arbejde af 
rigtig mange frivillige kræfter.1000 TAK til alle der har givet en hånd med, på 
den ene eller anden måde. 
Vi bygger stadig på på medlemssiden efter en lille nedgang er der nu igen flere 
der har meldt sig ind i klubben og vi er nu ca. 140 medlemmer 
Vi har afholdt få turneringer i 2021 men rangliste og klubmesterskab blev det 
da til på trods af Corona nedlukningen. 



Vi har afholdt firmaarrangementer kæmpe succes det hjælper med at skaffe 
midler til klubben. 
Vi kan godt være stolte klap jer selv på skulderen. 
 
Slangerup Dartklub er klar til fremtiden. Fundamentet er bygget til noget stort/større og det 
består af: 
 
En Sund økonomi 

• Antallet af medlemmer i klubben har oversteget al forventning, vi er nu ca. 140 
medlemmer.                                  
Sponsorer er vigtige for økonomien. Det er lykkedes at finde vildt mange 
sponsorer. Det er med til at gøre det muligt. Tak til dem alle 
Klubben har i år haft et lille overskud ( kommer vi ind på det ved regnskab ) 

Stærk bestyrelse 
• Den nuværende bestyrelse har en god sammensætning. Så vi stadig vil 

være dynamiske og sikre at vi ikke går i stå.   
• Møder og arbejde i bestyrelsen er præget af effektivitet og fokus. De seneste 

år har der været afholdt 2 møder. 
• Formanden siger tak for et helt fantastisk samarbejde. 

Trænere og frivillige kræfter 
• Trænerteamet ( Der har vi Ivan-Bo-Brian ) .tak til jer for jeres store hjælp 

mandags træningen er blevet helt verdens kendt der bliver talt om det i hele 
dart Danmark   

• Frivillige tak til alle medlemmerne der gerne giver en hånd med når der 
afholdes turnering/stævner osv. 

Basis for udvikling af klubben 
• Interessen for dart er vokset ikke kun i Slangerup. 
• Vi vil også gerne være stedet man taler om i de andre dartklubber når det 

gælder Web kamera-elektronisk tavler-stævne systemer osv. Så det vil vi 
forsat arbejde videre med i det kommende år. 

• Vi vil fortsat være Danmarks Bedste/Flotteste og mest innovative klub.vi vil 
hele tiden være de første med det nyeste 

• Vi vil sætte en turnering i gang som på sigt vil kunne give klubben kæmpe 
anerkendelse / omtale i hele dart Danmark og bidrage økonomisk til klubben 
til glæde for alle medlemmerne. (Dansk dart superliga) (særskilt budget) 

• Vi vil afholde lokale stævner gerne 1-2 stk. med store penge præmier og 1-2 
med mindre præmier til støtte for klubben (indspils stævner til Superligaen) 

• Vores Første hold. Der var målet i kommende sæson oprykning til 2 Division 
det er lykkedes stort tillykke i år håber vi kan blive solidt placeret i 2 div og så 
på sigt rykke op i 1 div. Dameholdet rykkede også op i 2 div stort tillykke med 
det også flot gået vi satser på at vi med dameholdet får klubben første hold i 
1 div, det ser godt ud lige nu vi er stolte af jer. 

• Vi har haft 2 hold i hovedturneringen og 5 hold i hverdags turneringen det 
skulle gerne øges med et hold eller to i hver række. 

• Ungdomsafdelingen, der er begyndt at komme lidt medlemmer og tak til Ivan 
og alle jer andre for at tage godt imod dem så de føler sig trygge   

• Firmaarrangementer vil vi også øge indsatsen på det har vist sig at være en 
succes. 



• Så vil vi prøve at få nogle flere af klubbens medlemmer til at være med til at 
arrangere div stævner-sociale tiltag det behøver ikke kun at være 
bestyrelsen/Tordenskjold soldater der driver aktiviteterne.  

• Fortsat øge tiltag for klubbens medlemmer 
 
Så skal der selvfølgelig også lyde en kæmpe stor tak til alle vores sponsorer Ca. 50 stk. 
Uden dem var det ikke muligt. Så husk når vi skal have lavet noget der hjemme eller andre 
skal have lavet noget så fortæl gerne at vi har en sponsor der måske kan hjælpe dem med 
opgaven, det er meget nemmere næste gang vi spørger om støtte til klubben hvis de er 
blevet anvist af en fra klubben.  
 
  
Til sidst en tak til Medlemmerne og bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 
Game On 
 
 
Claus Halberg 
 
 
 
 


