
Referat af Generalforsamlingen 22. oktober 2017

Ad 1. Jan Rasmussen blev valgt som dirigent

Regnskabet var udsendt en dag for sent, hvorfor dirigenten spurgte om der var nogen der 
ville protestere. Det var der ikke. Generalforsamlingen blev herefter erklæret for gyldig.

Ad 2. Formandens beretning

Sæsonen 2017

Hother startede sæsonen før alle os andre, i det han i starten af året begyndte at gøre maskinen i stand og 
klar til sæsonen, så de maskiner der virker var toptunet.

Hother og Søren under Hothers kyndige vejledning, har sørget for at vi har haft en bane der aldrig har stået 
flottere i min tid i klubben, de skal begge have stor tak for denne indsats.

Klubben åbnede vanen tro i marts og var vært for kaffe og kringle, med efterfølgende flag hejsning.

Næste begivenhed i klubben blev fejring af Kirstens runde fødselsdag, her vil jeg gerne takke for den store 
opbakning omkring dette arrangement.

Bane udvalget har været meget aktiv i år, efter der kommet lidt yngre blod i udvalget i form af John 
Paulsen. Der har været mange arbejdsdage, og udvalget har holdt områderne omkring banen flotte, samt 
lavet vores signatur med stensætningen på hul 9.

Der blev her i efteråret afholdt et arrangement for dem som havde hjulpet baneudvalget igennem år med 
en lille turnering samt frokost, delvis sponseret af Jan og Elisabeth, stort tak til dem, samt alle dem der har 
hjulpet i løbet af året.

Vi har holdt vores vanlige antal turneringer, hvor vi har fået nye sponsorer, men desværre også mistet 
nogen. Desværre har tilslutningen til vores turneringer været lav, 32 i gennemsnit, hvilket vi gerne skal have 
løftet til helst 44 men gerne 40, vi I bestyrelsen har tænkt over nogle tiltag, som vi vil fremfører næste år, 
men er selvfølge åben for alle forslag.

Vi har også haft 2 ture med rejseholdet, Brundtland og Midtsjælland, begge har efter forlydender være 
nogle rigtige gode arrangementer.

Der har også været afholdt de vanlige løbende turneringer, Verner Cup og Mix foursome, og som noget nyt 
også foursome, med pæn tilslutning sidst to nævnte, men det kniber desværre med deltagende i Verner 
Cup.

Vi havde også Pink Cup et rigtig godt arrangement af Ulla og Judith, med mad trailer og auktion, desværre 
havde vi ikke helt forventnings afstemt bestyrelse og arrangører i mellem, hvilket vi I bestyrelsen skal blive 
bedre til.

Vanen tro har herreklubben også afholdt deres løbende turnering i gennem sæsonen 2017, med vanlig 
opbakning og god middag på sidste dagen. En stor tak til primusmotorerne bag dette Bent og Eigil.

Vi har selvfølgelig også afholdt klubmesterskab, hvor klubmestrende blev:



Damer: Jette Balle

Herre: Bo Fossgård

Herre Senior: John Paulsen

Tillykke til alle tre.

Desværre også her en lav deltagelse, så vi hører gerne om tiltag som forhåbentlig kan få flere af vores 
medlemmer til at deltage.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet

Der blev stillet spørgsmål om ejendomsskat. Erik forklarede, at det var kommunen der 
bestemte at der skulle betale skat af jorden. M.h.t. andre golfklubber og ejendomsskat er det 
sådan, at mange baner ejes af kommunen (ligesom mange andre idrætsanlæg) og de betaler 
ikke ejendomsskat.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4. Kassereren fremlagde budget for 2017/2018

Der gives rabat til medlemmer der skaffer nye medlemmer, fra nu af og frem til 1. marts 
2018.  Konklusionen blev at hverdags- og langdistancemedlemmer får 200 kr. i rabat 
og fuldtid 300 kr.

Ad 5. Arealet er det stykke til venstre for hul syv og opad, udenom de 2 huse og videre ned til 
Kirkåsvejen. Arealet er ikke omfattet af lokalplan for golfklubben.

Evt. salg vil fremgå som nedskrivning af værdien. Kreditforening kræver pengene ved evt. 
salg som nedskrivning af lånet.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Ad 6. Hother havde indsendt 3 forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1: Klubmesterskab skal være gratis for medlemmerne. Forslaget blev godkendt.

Forslag 2: blev trukket

Forslag 3: blev trukket.

Ad 7. Gunnar Espensen blev genvalgt

Erik Bohn blev genvalgt

John Paulsen blev genvalgt

Da Erik Balle ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen Finn Poulsen der blev valgt.

Ad 9. Bent Olson blev valgt som 1. suppleant og Benny Sehested som 2. suppleant

Ad 10. Ole Vinter og Kurt Kristensen blev genvalgt. Eigil Jakobsen blev revisor suppleant
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Ad 11. Formanden oplyste om, at banen havde fået ny rating, hvilket betyder, at antal tildelte slag 
skal ændres. Der vil komme opslag og nye konverteringstabeller inden sæsonstart 2018.

Der er fejl i scorekortene. Længde angivelsen fra rød tee er 20 meter for lang. Dette bliver 
ændret ved nyt optryk af scorekort.

Der kom forslag om hjertestarter til klubhuset. Bestyrelsen arbejder for en positiv løsning.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamling.

Referent:  Helgi Petersen _______________________________

Dirigent: Jan Rasmussen _______________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ ______________________________


