
S U P E R V E T E R A N E R N E
Generalforsamlingen den 2. november 2012

Efter valg af ordstyrer (Steen O.), og referant (Erik S.), sang vi veteransangen. Nu blev så tid til formandens
beretning.

Formandens beretning
Torben aflagde for første gang beretning som formand, og han gennemgik årets gang og startede med de proble-
mer vi havde haft med vores grusbanetid sidste år. Her var det tit og ofte at vi kun havde en halv bane, og det
var selvfølgelig ikke tilfredsstillende. I år har vi fået en hel, men til gengæld først fra kl. 19.00.
I turneringen sluttede vi på en 6. plads, men blot et enkelt mål mere havde givet os en 5. plads.

Det blev bemærket at turen til Nakskov havde været en succes og alle havde haft en dejlig tur.

Vi har haft tre runde fødselsdage på SVET i år Johnny Hansen og Tage 50 år og Steen B. 60 år.

Tre nye medlemmer er kommet til: Michael - Anders - Max, velkommen til dem.

Ved grilldage i sommerpausen  blev der indført en beskeden betaling for pølser og brød på 20,- kr.

Fra d.d. er det øl man køber af Erik til særlige lejligheder blevet lidt dyrere så en ramme nu koster 100,-kr.

Til slut takkede formanden Vidar, for hans store indsats for at skaffe nye sponsorer.

Regnskabet
Regnskabet blev naturligvis godkendt 

Årets medaljer
Erik J. gennemgik året medaljehøst, Vidar blev årets spiller og Jess årets topscore.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alle blev genvalgt.

Vedtægtsændring: En vedtægtsændring vedr. nye præmieregler var til afstemning og blev godkendt.

Forslag til sommerturen 2013 blev indsamlet.  (offentliggøres til forårsmødet)

Evt.
Et enkelt forslag fra Vidar var til afstemning og blev vedtaget. Fra næste år vil alle der modtager vandrepokalen
for årets spiller, modtage en erindringspræmie når han aflevere pokalen,

Gaver: Til slut gav formanden gaver til Erik J. for hans store arbejde for holdet og til Ib for hans aktive indsats
for træningsholdet. Knud overrakte de sædvanlige flasker til formand og næstformand for deres store indsats,
året igennem.

Herefter sluttede generalforsamlingen og vi gik over til julefrokosten. Tilslutningen til arrangementet var meget
flot, 30 spillere deltog.


