
Generalforsamling Mensalgård Golfklub D. 20/10-2019.

1.Valg af diregent.

Herbert blev valgt til diregent.

2. Beretning.

Sæsonen 2019 har været en god sæson bane og vejrmæssigt, græsset har været tæt ved grønt hele 
sæsonen. Vi har kun brugt generatoren lidt i år.

Banen har i det hele taget været pæn i år, dog har vi stadig problemet med at fuglende ødelægge vores 
greens, kan kun tilskynde til at man reparere i det omfang man kan, når man er på green, dette gælder også 
oversete nedslagsmærker.

Igennem sæsonen har mandags arbejdsholdet gjort en fantastisk indsats for klubben, under John Paulsen 
kyndige styring,  der skal lyde en stor tak for denne indsats, uden dette ville banen ikke være som den er. 

Til dem der ikke har været med endnu, kan jeg kun sige at det sociale er i højsæde, startende med en kop 
mocca med en bid hvidt brød, hvor John uddelegere dagens opgaver, og så bliver der knoklet i ca. 2,5-3 
timer.

Klubben afholdte en lille turnering med morgenmad og frokost for disse ildsjæle her i efteråret, hvor alle 
fremmødte fik en flaske vin og en bid brød.

Gunnar og undertegnede afholdte i starten af sæsonen regelundervisning, hvor der var pæn deltagelse, og 
nogle gode diskussioner.

Rejseholdet har afviklet 2 arrangementer, Hornbæk i august og weekend tur til Royal Oak i Jels, efter 
forlydender to meget vellykkede arrangementer.

Vi har indtil nu i år afholdt 8 turneringer, I år har der i de 5 af turneringerne været 40 deltagere eller 
derover, og desværre 2 hvor vi var under 30.

Til 2 af turneringerne havde Bente Espensen lavet mad, hvilket var en stor success, og vil nok blive gentaget 
til næste år. Bente skal have tusind tak for dette.

Der skal lyde en tak til Bo Fosgaard/Ulla Røntved for at være primus motor for årets Pink Cup, hvor 
deltagerne havde en hyggelig dag, Benny Østergård vanen tror købte det meste på auktionen, han købte 
bl.a John Paulsen 2 flasker hjemme lavet vin, til en uhyrerlig pris, og rygterne vil vide, Benny’s mor drak 
dem begge med stor velbehag.

Der har også være de gennemgående Turneringer, Hulspil, Mix Foursome og Greensome som har været 
styret af Allan Espensen, som skal have stor tak for denne indsats, igen i år har afviklingen haltet, men ved 
Allan store ildhu, lykkedes det at få dem afviklet.

Allan har dog meddelt at han ikke vil organiserer dette til næste år, så hvis der er nogen der har lyst til at 
tage over, så lad bestyrelsen det at vide.

Regionsgolf havde vi 2 hold med i år, desværre var der ingen der gik videre.

Klubmesterskabet  blev afholdt i starten af september.

Klubmester herre: Bo Fosgaard (10 deltagere)



Klubmester damer: Bernadette Løvholm (5 deltagere)

Klubmester B-række: Benny Sehested (11 deltagere)

I ønskes alle tillykke.

Over sæsonen har damer haft hygge aften om mandagen.

Herreaften om onsdagen har ligeledes kørt over sæsonen ledet af John Paulsen og Gunnar Espensen

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.

Kirsten kan vi jo heller ikke komme uden, hendes uvurderlige hjælp shoppen, men også ved 
turneringsafvikling hvor hun knokler for at vi kan komme og drikke kaffe og spise morgenmad.

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.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Kasseren fremlagde regnskabet uden anmærkninger.

4. Fremlæggelse af budget.

Kasseren fremlagde budget, og samtidig blev punkt 5. foreslag gennemgået og accepteret uden 
indvendinger.

5. Foreslag.

Bestyrelsen havde foreslået kontigent forhøjelse på alle medlemskaber på nær greenfee medlemskabet, 
hvilket blev godkendt.

Foreslaget om at bestyrelsen fik beføjelse til at sælge ca. 4 ha. Jord ved Gudmindrup Mose blev godkendt, 
og et eventuelt provenu kan kun bruges til reduktion af Nykredit banklånet.

Der var ingen foreslag fra medlemmer.

7. Valg.

Næstformand Gunnar Espensen blev genvalgt.

Kasser Erik Bohn blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem John Paulsen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Finn Poulsen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Helgi Petersen havde meddelt at han trak sig før tid, i stedet blev Bo Fosgaard valgt for 
1 år.

Første suppleant til bestyrelsen blev Jens Nørbæk

Anden suppleant til bestyrelsen blev Benny Sehested



Valg af revisorer blev Kurt Kristensen og Eigil Jacobsen.

8. Eventuelt.

Eigil ville gerne sige tusind tak til Helgi for et godt stykke arbejde med hjemmesiden, og hans altid 
imødekommenhed. Men samtidig ville han også gerne henvise til, at nogen af vores turnerings sponsorer 
manglede på hjemmesiden.

Torben spurgte indtil medlemstallet, vi er pt 379 medlemmer.

Gitte spurgte indtil manglende synlig gørelse af visioner, som syntes manglende på hjemmesiden, hvor til 
formanden svarede, at bestyrelse vil prøve at blive bedre til dette.

Men kunne oplyse, at man lige havde drøftet, at man ville prøve om man ikke kunne lave en ordning med 
vores nabo klubber, omkring en reduktion i greenfee, og selvom naboklubberne ikke vil indgå sådan en 
ordning, så vil vi stadig tilbyde dem en reduktion i greenfee, får på måde måske at få flere greenfee spillere
derfra.

Bestyrelsen ville også stadig arbejde på at få reduceret vores ejendomskat, og selvfølge prøve at afsætte de 
4 ha. Jord.

John Paulsen, kommenterede at man også til turneringerne, ville prøve at etablerer samme koncept med 
grill pølser som til herreaftenen, med bestilling og betaling ved indskrivningen om morgen, eller inden man 
spillede hul 10.

Erik Balle, ville gerne rose John Paulsen og hans mandagshold for det store stykke arbejde de har lavet 
igennem sæsonen.

Herbert, indstillede til at bestyrelsen havde fundet og adviseret diregenten på forhånd, og at diregenten 
måske også skulle deltage i mødet op til generalforsamlingen.

Formanden sluttede af med at tak Helgi for hans indsats i bestyrelsen, og hans hurtige respons på 
ændringer til hjemmesiden.


