Referat ekstraordinær generalforsamling hos
Slangerup Petanque Club
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 11:30.
1. Valg af dirigent
Formand for Dansk Petanque Forbund Lars Friis blev valgt.
2. Valg af referent
Sekretariatschef i Dansk Petanque Forbund, Pernille Toft blev valgt.
3. Valg af stemmetællere
Som stemmetæller blev klubbens revisorer, Verner Frost og Keld Jørgensen
valgt.
Lars Friis takker for valget og fastslog at generalforsamlingen er lovlig indkaldt
på baggrund af ønske fra medlemmerne, der med 17 underskrifter har begæret
denne.
I generalforsamlingen deltog 39 af klubbens i alt 57 stemmeberettigede
medlemmer, samt John og Jytte Adelsteen, der som ekskluderede er blevet
inviteret til den ekstraordinære generalforsamling.
Desuden deltog Formand for Dansk Petanque Forbund Lars Friis og
Sekretariatschef Pernille Toft, der var inviteret som henholdsvis dirigent og
referent.
4. Skal eksklusionen fastholdes eller ej
Formanden for Slangerup Petanque Club, Birgitte Nielsen gav på bestyrelsens
vegne en redegørelse for baggrunden for eksklusionen.
John Adelsteen gav sin redegørelse for sagen ud fra sit synspunkt.
Jytte Adelsteen redegjorde for sin version af forløbet.
Der udspandt sig derefter en debat blandt flere af de fremmødte (Talere
fremgår af liste sidst i referatet).

Dirigenten opfordrede på baggrund af ovenstående bestyrelsen til at trække
eksklusionen tilbage, da han betragtede grundlaget for denne for utilstrækkeligt.
Pause.
Mens forsamlingen holdt pause, afholdt bestyrelsen et hurtigt bestyrelsesmøde og
besluttede at tilbagetrække eksklusionen.

Lars Friis erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og opfordrede til,
at man i klubben holder et møde, hvor der indgås forlig, og hvor roller og
betingelser for sameksistens blandt klubbens medlemmer skitseres.
Han opfordrede ligeledes til at revidere klubbens vedtægter og tilbød Dansk
Petanque Forbunds hjælp til dette.
Formanden Birgitte Nielsen rundede af med at takke dirigent og referent for
deres deltagelse, og kom med en opfordring til alle medlemmer om at støtte op
om klubben.
Talerliste:
Birgitte Nielsen
John Adelsteen
Jytte Adelsteen
Keld Christensen
Erik Fristrøm
Monna Christensen
Inger Christiansen
Preben Madsen
Karsten Andersson
Ege Jørgensen
Ruth Stauning
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Dirigent Lars Friis
Dansk Petanque Forbund

Referent Pernille Toft
Dansk Petanque Forbund

