
Referat af  KGGO´s ordinær generalforsamling 2021 

Torsdag den 23. sep. kl. 16.00 i Ahlmannsparken, KGGO´ ParaDart lokale i kælderen, 

Idrætslokale 3 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Jette tager imod valget og konstaterer at mødet er rettidigt indkaldt.  

2. Valg af referent 

Hanne er valgt.  

3. Valg af stemmetæller 2 personer 

Karina og Conny er valgt. 

4. Formandens fremlæggelse beretning 2020: 

4. jan 3F Open i Vejle, Karina kom hjem med en delt 2. plads. Tillykke til Karina. 

28. feb. Besøg på Sahva med Netværket – mange blev overrasket over det store sortiment.  

5. marts ParaDart holdet fik overrakt de nye spilletrøjer, sponseret af Møblér med Hebu og Nybolig 

Gråsten 

12.marts Netværksmødet aflyst grundet Corona. 

12. marts Generalforsamling udsat grundet Corona. 

Midt i marts Folkeoplysningsudvalget fritidsfest, den blev aflyst grundet Corona 

Sidst i marts skulle ParaDart holdet have været til en turnering i Husum, men den var også aflyst 

grundet Corona. 

9. juni prøvekørsel med en borger på el scooter, vi fik i 2019 doneret en ældre el scooter, som skulle 

bruges til kurser med mere. Denne er uskiftet til en ny og købt privat.  

10.  juni overrækkelse af 3000,- fra OK Tankkort 30% ekstra.   

11. juni Netværket kunne igen mødes, ikke indendørs, men hjemme hos os på terrassen. Der blev drøftet 

mange relevante og gode historier på dagen. 

Der var rigtig meget at fortælle, siden vi sidst kunne mødes. Mange trælse historier fra en tid med 

mange begrænsninger, men der var også flere gode historier, det er de gode historier vi skal bygge på og 

mindes. 

Folkeoplysningsudvalgs møde, hvor jeg sidder som første suppleant, skulle mødes, her sidder folk fra 

hele kommunen, da man insisterede på at mødet skulle afholdes fysisk, i stedet som alle andre møder i 

kommunen digitalt, så meldte jeg fra. 

30. juni, møde med direktøren og lederen af Ahlmannsparken, Temaet var, hvad er der af muligheder 

for at indrette ”vores” nye dart lokale.  



Vi havde møde med Christel Leiendecker, hun er medlem af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og 

Turisme og Medlem af Byrådet for Slesvigsk Parti, vedr. at finde et egnet lokale i nærheden, til at kunne 

afvikle ALLE KGGO´s aktiviteter, (vores klublokale) som vi ikke skal dele med nogen. Hun vender 

tilbage når hun ved mere. 

2. juli, vi fik afholdt generalforsamlingen. 

18. juli, var vi til grill hos Jette og Kaj, netværket og vores frivillige var inviteret. Dette er nu en 

tradition. 

21. aug. aflysning af tur til Geografisk have i Kolding, pga. corona. 

7. sept. Linak Open Aflyst grundet Corona 

15. sept. Netværket og Indkøb, var på Værftet til en 6 retters menu, Henriette Sonne var forbi for at 

synge lidt fællessang. Det blev sent, men det var en god aften, maden var også lækkert. 

23. sept. møde med Christel Leiendecker, hun fortæller at hun desværre ikke har været i stand til at 

finde et egnet lokale, hun begrunder det også, mulighederne er nu udtømte. 

6. okt. I Føtex og Bilka for at hente gevinster til KGGO´s julelotto. 

26. okt. Farfars køkken for at hente gevinster til KGGO´s julelotto. 

28. okt. Møde med Kasper Kristensen angående indretning af Dartlokalet. Indretningen er gennemført i 

samarbejde med kommunen. 

29. okt. KGGO´s Julelotto, der var færre deltagere på grund af Corona, men overskuddet var næsten det 

samme som året før. 

8. dec. Overrækkelse at indtjeningen fra ”Jul Med Hjertet i Gråsten”, Corona version: kr. 3100,- normalt 

er beløbet kr. 10-12.000,- 

9. dec. Videregivelse af indtjeningen fra ”Jul Med Hjertet i Gråsten” til Gråsten-Adsbøl Sognes 

Menighedsråd. Til gengæld, fik menighedsrådet ekstra donationer fra andre, hvorfor alle fik den hjælp 

der var nødvendigt. 

24. dec. Juleaften for alle i Gråsten og omegn, vi var igennem flere versioner, af hvordan vi kunne 

afholde Juleaften, men jeg måtte med grædende hjerte, til sidst aflyse. 

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab 

Susan fremlægger regnskabet jf. bilag. Der er ingen kommentarer til udgift og indtægtssiden.  

6. Fastsættelse af kontingent  

Ingen ændringer er ønsket.  

7. Arbejdet fremover 

Alt er det samme som hidtil, med undtagelse af at parallelcyklen.  

Scenen er renoveret ved hjælp af sponsorater. Der har været udskiftning af mandskabet, men ingen 

problemstillinger heri. 

Fonde er søgt, bl.a. trygfonden. Jette har erfaring med at søge og hun opfordrer til at give hende eller 

svend besked, hvis man hører om relevante fonde Jette kan søge. 



Indkøbsholdet har haft et par udskiftninger, men er fortsat godt kørende. 

Der er søgt og fået kr. 5000,- til markedsføring. Der er nye flyers til markedsføring af KGGO. Disse 

skal ligge forskellige steder, herunder hos den lokale kiropraktor. Der er udfærdiget forskellige flyers, 

afstemt med de forskellige aktiviteter for året. Der er indkøbt holdere til formålet. Der drøftes hvor de 

ellers kan være tilgængelige henne. 

Der er ligeledes udfærdiget visitkort til samme formål.  

8. Indkommende forslag 

Ingen forslag er indkommet.  

9. Valg af bestyrelse 

På valg er: 

Formand, Svend Schütt – genopstiller – Svend er valgt 

Bestyrelsesmedlem, Henning Callesen – genopstiller – Henning er valgt 

Bestyrelsesmedlem Calli – Genopstiller ikke – Conny Jørgensen 

er valgt som forslået. 

10. Valg af suppleant(er) 

Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller – Birgit er valgt.  

og Conny Jørgensen– genopstiller, men er valgt som bestyrelsesmedlem – Maria Nebel er valgt. 

11. Eventuelt  

Der er forslag om ændring af mødested for netværket fra Als, når der er afbud fra de andre fra Gråsten. 

Der foreslås til og fra melding. Der vedtages, at når sms’en kommer fra Svend, skal alle melde til og fra, 

hvorefter Svend træffer beslutning om ændringer. 


