
Referat af ordinær Generalforsamling 21/10-18

Dagsorden ifølge vedtægter.

1.Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  (Formanden)

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i kontingentet:    

Fuldtid fra 2495 til 2.700

Junior uændret 500

Langdistance fra 1.295 til 1.400

Hverdag fra 1.095 til 1.200

Greenfee fra 795 til 800

5. Forslag fra bestyrelsen:   

Bestyrelsen foreslår, at vi laver et ægtefællekontingent for 2019.

Det skal være et prøve abonnement for ægtefæller til nuværende medlemmer.  

Ægtefællerne må ikke være medlemmer i Mensalgård Golfklub i forvejen. 

Er i princippet et fuldtidsmedlemsskab, hvor man så skal vælge medlemstype inden

udgangen af 2019.

6. Forslag fra medlemmerne:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

7. Valg af Formand og to bestyrelsesmedlemmer (kun på lige år).

På valg er Formand Tom Carøe Mortensen (Modtager genvalg)

På valg er Bestyrelsesmedlem Jan Guldberg Frederiksen (Modtager genvalg)

På valg er Bestyrelsesmedlem Helgi Petersen (Modtager IKKE genvalg)

8. Valg af næstformand, kasserer og sekretær, samt et bestyrelsesmedlem (kun på ulige år)

9. Valg af 1. Suppleant og 2. Suppleant for 1 år.

10. Valg af 2 Revisor og evt. Revisorsuppleant.

11. Eventuelt.



Ad 1:  John Paulsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

Ad 2: Formandens Beretning

Sæsonen 2018

Sæsonen 2018 blev lidt forsinket grundet en meget våd bane, hvilket man må sige der blev vendt op og ned 
på i løbet sommeren, hvor banen blev brun og kedelig, og vi løb tør for vand, til vanding af greens, men en 
flok ihærdige medlemmer fik fundet frem til pumpe systemet, som kan pumpe vand fra den store sø ved 
hul 5 op til søen ved hul 1., klubben fik investeret i en ny generator til at pumpe vandet op, John Paulsen og 
andre ydede et stort stykke arbejde med at holde den i gang, da der skulle påfyldes brændstof ca. hver 2 
time, desværre fik vi ikke greens grønne grundet den ekstreme varme vi havde over sommeren, men næste 
år er vi klar hvis det skulle gentage sig.

Igennem sæsonen har mandags arbejdsholdet gjort en fantastisk indsats for klubben, under John Paulsen 
kyndige styring, et udpluk af de større ting er, flere bag skabe, færdiggørelse af stensætningen ved hul 9, 
shelter ved hul 3, nye brænder på dele af terrassen, samt maling og en masse generel vedligehold, der skal 
lyde en stor tak fra min og klubbens side. 

John Paulsen har også fået udlejer af laden til at sætte nye porte op, hvilket virkelig var tiltrængt.

Klubben afholdte en lille turnering med morgenmad og frokost for disse ildsjæle her i efteråret, hvor Jan 
Rasmussen og Elisabeth Beeken sponseret kr. 500, stor tak til dem også.

Rejseholdet har afviklet 2 arrangementer i juni år, en tur til Trelleborg og weekend tur til Royal Oak i Jels, 
efter forlydender to meget vellykkede arrangementer.

Vi har indtil nu i år afholdt 6 turneringer, og mangler en her den 4/11, der har været flere deltagere i disse 
end sidste år, men vi skulle gerne op på 40 deltagere i hver turnering, husk det er åbne turneringer, så 
venner kan også deltage.

Det skal lyde en tak til Bo Fosgaard for at være primus motor for årets Pink Cup, som påtog sig denne 
opgave med kort varsel, og fik afviklet et flot arrangement.

Der har også være de gennemgående Turneringer, Verner, Mix Foursome og Greensome som har været 
styret af Allan Espensen, som skal have stor tak for denne indsats, hvilket ikke har været helt nemt, da 
tilmeldte har haft svært ved at afvikle deres matcher.

Regionsgolf havde vi 3 hold med i, desværre var der ingen der gik videre, og vi må erkende at der blev 
trukket store veksler på vores få damer, hvilket ikke altid gik, så enkelte aflyste matcher. 

Vi valgte i år at prøve at afvikle klubmesterskabet i en anden opsætning, end tidligere, intention bag dette 
initiativ, var at få flere til at deltage, hvilket lykkes syntes vi.

Klubmester herre: Lars Kim Kristensen



Klubmester damer: Susanne Anthony

Klubmester B-række: Benny Sehested

I ønskes alle tillykke.

Over sæsonen har damer som vanligt spiller mandag.

Herreaften om onsdagen har ligeledes kørt over sæsonen kyndigt ledet af Bent Ohlson og Eigil Jacobsen.

Så har der været Kaninaften fredag aften, hvilket ikke har kørt optimalt, hvilket jeg tager på mine skuldre, 
og det vil der blive rettet op på næste år.

Så har vi også i år haft besøg af naturisterne, som havde en skøn dag, og her skal lyde en tak for hjælpen til 
Bo Fosgaard, Pia Thorst og Kirsten.

Erik Kolmos som desværre er ramt af sclerose, har sat sig det mål at spille alle baner i Danmark inden han 
ikke kan spille mere, John Paulsen og jeg selv havde fornøjelsen at spille med ham. Efter følgende har han 
omtalt klubben meget positivt i diverse medier, til trods for at han sad fast med bilen, men heldigvis var der 
mange friske herre i klubben klar til at skubbe ham fri. Greenfee blev selvfølgelig sponseret af klubben. 

Lidt statistik, omkring brug af banen, i år har der af medlemmer været 1846 bookinger i golfbox, heraf blev 
512 af dem ikke bekræftet, hvilket svarer til 27,7% ikke blev bekræftet.

Hvis vi tager bookinger svarer det til 9 medlemmer bruger banen hverdag, hvis vi kun kigger på bekræftede 
er det 6,5 medlemmer om dagen.

Jeg vil gerne igen i år sige stor tak til Hother for hans hjælp med pleje af banen, det er virkelig værdsat.

Kirsten kan vi jo heller ikke komme uden, hendes hjælp er uvurderlig i daglig dagen, men også ved 
turneringsafvikling hvor hun knokler for at vi kan komme og drikke kaffe og spise morgenmad.

Personlig er jeg utrolig glad for at have dig, da du holder mig orienteret om mange ting som jeg skal tage 
mig af, da jeg jo desværre ikke bor i nærheden af klubben, fra mig skal der lyde en utrolig stor tak.

Lad mig slutte af med en sidste ting, vi medlemmer er alle medejere af denne klub, og dermed har vi også 
pligt, at varetage klubbens interesser, dermed sagt, det er ikke kun bestyrelsen som skal være 
kontrollerende af mistænkelig adfærd, eller påpege manglende konduite på banen.

Eigil spurgte om man til Herreaftenerne kan skrive sig på Golfbox for statistikkens skyld

Der er blokering på Golfbox, så det kan man ikke.

Formandens beretning blev vedtaget.

Ad 3: Erik fremlagde regnskabet og understregede, at der var stor tilgang af nye medlemmer.

Torben spurgte til hjertestarter. Vi har søgt forskellige steder men det er ikke lykkedes os



at få en endnu. Vi vil forsøge igen.

Regnskabet godkendt.

Ad 4:  Erik fremlagde budget for 2018/19

Ulla spurgte hvad det kostede af være sponsor på scorekortet. Prisen er 2.000,-

Eigil havde godt samarbejde med Danbolig mht. flag.

Budgettet blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:

Fuldtids medlemskab kr. 2.600,-

Juniorer: kr. 500,-

Langdistance: kr. 1.300,-

Hverdagsmedlemskab: kr. 1.300,-

Greenfee; kr. 800,-

Kontingent ændringerne blev vedtaget.

Forslaget om Prøvemedlemsskab for ægtefæller for 2019 blev vedtaget.

Der var diskussion om, om hverdagsmedlemmer skulle betale greenFee til vores turneringer.

Flertallet mente, at det skulle de.

Ad 6:  Gitte havde sendt forslag på mail, om at bestyrelsen burde orientere mere fra deres                   

bestyrelsesmøder. 

Forslaget har været fremme de sidste år, og bestyrelsen lovede at forbedre Kommunikationen.

Ad 7:  Formand Tom Carøe Mortensen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jan Guldberg Frederiksen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Helgi Petersen havde efter moden genovervejelse valgt

at modtage genvalg.  Helgi blev genvalgt.



Ad 9:  1. Suppliant Bent Olsson

2. Suppliant Benny Sehested.

Ad 10:  Kurt Kristensen og Eigil Jakobsen blev valgt.

Ad 11:  Forslag om scorekort over Golfbox. Kassereren mente, at det kostede en formue, men bestyrelsen

undersøger muligheden.

Tom og Gunnar har været på kursus i de nye golfregler. Der vil blive afhold kursus i klubben 

I det nye år. Der var forslag om, at holde kursus inden den første turnering i 2019.

Der lægges link på hjemmesiden, hvor man kan se de nye regler.

Der blev efterlyst en lampe på terrassen. Eigil vil forære klubben en udendørs lampe 

John vil stå for at lyset kommer op.

Bo foreslog, at vi lavede et område med green græs til udskiftning af pletter på greens på banen.

John fik ros af forsamlingen for sine ”mandags arbejdsdage” og alle hjælperne med det store 

arbejde der var udført igennem hele året. Kurt fik ros for at slå de steder hvor de store maskiner ikke 

kunne komme til. Johnny blev rost for at køre med Roug maskinen gennem hele sæsonen.

John efterlyste frivillige til at slå græs i næste sæson.  Eigil meldte sig til at slå greens én gang 

ugentligt.     

Herefter takkede formanden for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.


