Referat af KGGO´s ordinær generalforsamling.
Torsdag den 3. marts kl. 16.00 i Idrætslokale 3 i Ahlmannsparken
Dagsorden

1. Valg af dirigent
Formanden foreslår Poul Nielsen, han er valgt
2. Valg af referent
Formanden foreslår Hanne Frederiksen, hun er valgt.
3. Valg af stemmetæller 2 personer
Karina og Conny
4. Formandens beretning
I starten af 2021 kørte vores Ældre i Kørestol på indkøb lidt på må og få, men alle fik
handlet ind og der var også muligt at få det dækket behovet for at sludre lidt med de
andre.
Man. Den 15. marts
Winmau A , B og C Turnering ParaDart Danmark
Vi startede en ny online turnering, med spillere fra hele verdenen, igen fik KGGO en
placerering, den sørgede Karina for.
Fredag den 2. juli opsatte vi vores musikscene på torvet, handelstandsforeningen have
arrangeret musik på torvet.
Torsdag den 8. juli opsatte vi scenen igen på torvet, denne gang for at vise fodboldt på
storskærmen.
Fredag 23. juli fik vi udleveret tjip og kode, til Ahlmannsparken, så vi kan komme ind både
til Dart og Netværksmøderne.
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Fredag 23. juli og 10. august opsatte vi scenen igen, handelstandsforeningen have
arrangeret musik på torvet.
Lørdag den 13. august holdt vi Sommerfest, på vores terrasse, efter gigantisk hagl vejr, vi
fik tættet hullerne så kunne vi være i tørvejr, for ja ikke engang til vores sommerfest kunne
det holde tørvejr, og det ikke kun regnede jeg det styrtregnede, tapen som vi med møje og
besvær havde tættet taget med, holdt ikke, med det var hyggeligt
Onsdag den 25. august opsatte vi scenen på Bosager i Sønderborg
Søndag den 29. august, officiel åbning af det nye Ahlmannspark, foreninger blev opfordret
til at bemande de forskellige lokaler med deres aktiviteter, derfor var KGGO med både
med Dart og Netværksgruppen, her var der også byråds politikere og øverste schæfer fra
kommunen, det måtte da udnyttes, vores Dartbaner var ikke færdige endnu, så så derfor
gjorde jeg mig klog på hvem jeg skulle have skubbet til, og så skubbede jeg.
Onsdag den 1. september er der aftalt møde med Tømrer Kaj Nielsen og den ansvarlige
for lokalerne i Ahlmannsparken, vupti, nu er dartbanerne færdige.
Onsdag den 1. september, er der aftalt møde i Ahlmannsparken med elevatorfirma for at
montere automatisk døråbner, både på elevatordørene og handicap toilettet.
4. september, Linak Open Vinder af A gruppen Björn Köhn og runner up Thorsten Neesen
begge fra Husum og begge flyver til ParaDart World Cup i Skotland med Paradart
Tyskland i neste uge.
Vinder af B gruppen Torben Sørensen Royal Vejle runner up Marianne Schmuck KGGO
Vinder af C gruppen Henning Callesen KGGO runner up Karina Schrøder, stort tillykke til
Jer alle.
8. september, opstarsmøde for Stafet for livet Gråsten, jeg deltog i mødet da jeg mener
det kunne være rigtig fedt, både for stafet for livet, men også for Gråsten, jeg havde på
forhånd meddelt at jeg ikke ønskede at påtage mig nogen at styregruppe posterne, og det
fastholdte jeg, nu er de i gang, det bliver skide godt, jeg håber alle vil bakke op om
arrangementet, som løber af staben på Ringridderpladsen lørdag den 10. september
2022.
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23. september, KGGO´s Generalforsamling
24. og 25. september, var der høstmarked i den kongelige Køkkenhave, hvor KGGO
sammen med Gråsten Æblefestival var tilstede.
24 september, frivillighedsfest i Nordals Idrætscenter, her var vi rigtig mange fra KGGO
der deltog.
23. oktober var indkøbsfolket i Bilka
5. til 7. november Jul med Hjertet i Gråsten blev som sædvanligt afholdt i SuperBrugsen.
5. november, Fritidsfest i Ahlmannsparken, også her var KGGO repræsenteret,
10. november var en del af KGGO samlet til Mortens aften i Ahlmannsparken.
11. november, var der Brobyggermesse i Frivillighedens hus i Sønderborg, her var KGGO
repræsenteret dart og netværket.
21. november afholdte vi vores Julelottospil, der var rigtig mange der støttede op om det
igen i år
8. december Julefrokost i Ahlmannsparken
24. december holdt vi Juleaften for alle i Gråsten, igen i år var vi på den gamle skole i
Egernsund
Beretningen er godkendt.
5. Regnskab 2021
Kassererens fremlæggelse af regnskab
Susan Rehfeldt gennemgår regnskabet, spørgsmål til anvendelse af bussen, som spares
op til? Svar på dette, er at en den større bus skal bruges til at transportere
kørestolsbrugere, dog mangler der stadig mere end 700.000,- før bussen kan købes. OBS
på evt. indtægter fra bussen. Regnskabet er godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastholdes.
7. Arbejdet fremover
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KørestolsRingridning:
Det ska ikke være nogen hemmelighed at da jeg den 20. aug. 2013 for første gang
planlagde og gennemførte KørestolsRingridning i Gråsten, havde jeg alt for store
ambitioner, jeg ville jo kopiere det almindelige ringridning, optogmed musik, tombola,
skydetelt, grillpølser, musik i teltet, m.m.
Det var nok lige lidt i overkanten, men var det nu også det.
Vi opfandt æblegrillpølsen, vi fik implementeret vores egen tombola, vi har fået lavet vores
egne galger m. lanser, vi har haft lidt forskelligt musik i optoget.
Sidste år fik vi mulighed for at søge Trykhedsgruppen under Trykfonten om midler til noget
det har forankring i hjembyen.
Der er ingen andre byer der har KørestolsRingridning på den måde som vi har, så derfor
valgte jeg at prøve. Jette Grau, er jo vores fontracer, så vi satte os sammen, jeg berettede
om min ide, oplyste Jette om detaljerne, og så fik hun frie hænder. Egentlig så havde jeg
på forhånd en ide om at det nok ville være for våget, og at der ville komme et afslag men,
Hvo intet vover, intet vinder. Det blev vildt spændende, et afslag kommer i reglen ret
hurtigt, men der kom en kvittering for modtagelse men ellers ingen svar…………
Jubiiiii 15.000,- blev bevilliget til musik i teltet til vores KørestolsRingridning 2022
Kommunen har også frigivet midler til foreninger i forhold til medlemmer og frivilliges
synlighed i nærområdet, også her har Jette skrevet en ansøgning, hvor vi søger om penge
til at købe T-shirt og sweatshirt, med vores logo, men der er endnu ikke kommet nogen
svar.
Dart:
24.01.22 Winmau 3F Open online event
21.05.22 Winmau A, B and C World Open in Gråsten
17.05.22 13.06.22 Winmau Sommer Holliday Open 22 online event.
03.09.22 Linak Open 22 Winmau event i Gråsten.

Netværk:
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Foreløbig er der planer om et nyt forsøg på at besøge, Geografisk have i Kolling,
derudover er der ikke lagt nogen planer endnu.
8. Indkommende forslag
Ingen indkommende forslag
9. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem, Christen Mathiesen – genopstiller
Han er valgt
Kasserer Susan Rehfeldt – genopstiller
Hun er valgt
Bestyrelsesmedlem Kim Christensen – genopstiller
Han er valgt.
10. Valg af suppleant(er)
Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller og Maria Nebel Johannsen – genopstiller
Begge er valgt.
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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