
Herre Section i Skanderborg Golf Klub 

Referat af ordinær generalforsamling d. 28/9 2017  
 

1. Valg af dirigent 

Torben Larsen blev valgt. Uden at nogen gjorde indsigelse konstaterede han, at indkaldelsen 

var rettidig og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig.  

 

2. Beretning om den forløbne sæson. 

Knud Hansen omtalte:  

Stor tak til hulsponsorerne Aros B2B, Jørgen Friis Poulsen A/S, Skanderborg Malerfirma og 

Vignoble. 

Efter at have været i bestyrelsen siden 2013 og de sidste 2 år som formand ønskede Knud nu 

at træde tilbage. 

Vi havde vundet venskabsmatchen mod Odder samt Bamsematchen, men desværre tabte vi i 

Horsens. 

Vi har haft lidt stigende medlemstal. De nye ønskedes velkommen, herunder velkommen 

tilbage til Folke Pedersen. 

Der har været 26 tællende matcher. En var blevet aflyst grundet tordenvejr. 

Herreturen var blevet aflyst, da der dels ikke var ret mange tilmeldte og dels at der opstod et 

problem med gennemførelse den planlagte weekend. 

Der er behov for regulering af handicapgrænserne, da B rækken har væsentligt flere spillede 

matcher end de 2 øvrige. 

 

Robert Burne takkede Knud for indsatsen i bestyrelsen og under eventuelt takkede Erik H. 

på bestyrelsens vegne for godt samarbejde gennem årene og overrakte lidt vin. 

  

3. Regnskab for 2016/17 

Erik Gerlings orienterede kort om regnskabet med et endeligt resultatoverskud for 2016 på 

106 kr. og et foreløbigt underskud for 2017 på 290 kr. og en forventet egenkapital 31/12 

2017 på ca. 11.000 kr. 

Der havde som nævnt været lidt medlemsfremgang, men også brugt lidt mere på præmier, 

mens sponsorindtægten var som budgetteret. 

Erik Gerlings oplyste, at Michael Viskum havde underskrevet påtegningen på regnskabet, 

og regnskabet blev herefter godkendt.  

 

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent 

Erik Gerlings orienterede om, at budgettet for 2018 viste et underskud på 50 kr., forudsat vi 

får 2 medlemmer mere end i 2017. 

Kontingentet var budgetteret uændret 500 kr. 

Der var allerede tilsagn fra sponsorer svarende til det budgetterede. 

Budgettet og herunder kontingentsatsen blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

5.1 Bestyrelsen foreslå, at vinderne og runner up af den gennemgående turnering også 

i fremtiden får gode præmier, men at pokalerne afskaffes. 

Der fremkom diverse kommentarer, herunder om den der vinder evt selv skal 

foranledige pokalerne indgraveret og herunder betale herfor. Det blev også nævnt, at det 

vist tidligere var blevet gjort gratis af Hugo Mortensen, som dog vist senere måtte sende 



dem ud af huset for indgravering, og derfor opkrævede herfor. Jørgen Bovbjerg mente 

dog, at det højst kunne dreje sig om få hundrede kroner. 

Konklusionen blev, at generalforsamlingen ved håndsoprækning med stort flertal stemte 

for at bibeholde indgravering af pokalerne. 

 

6. Valg af bestyrelse og revisor 

Knud Hansen oplyste, at de nuværende øvrige bestyrelsesmedlemmer (Tage Andersen, Erik 

Højbjerg og Erik Gerlings) var villige til genvalg samt at Ross Millen havde indvilget i at 

blive suppleant. De pågældende blev valgt. 

Som tidligere nævnt ønskede Knud Hansen selv at udtræde, og der var derfor behov for 

mindst 1 og gerne 2 nye. 

Carsten Petersen blev foreslået, og han accepterede. Der var et yderligere forslag, som dog 

takkede nej, og bestyrelsen består herefter af Carsten, Tage, Erik H. og Erik G (bestyrelsen 

konstituerede sig efterfølgende med Carsten som formand, Tage som styring af 

præmieindkøb m.v., Erik H. som IT ansvarlig og Erik G. som kasserer). 

Michael Viskum blev genvalgt som revisor. 

 

7. Eventuelt 

Bestyrelsen havde ønsket en drøftelse af om vi de sidste uger af september kun skulle have 9 

tællende huller, så også de med ”sent” arbejde havde mulighed for at nå en runde/være med. 

Naturligt var flere af de berørte meget positive herfor, men der var også holdninger om, 

hvorfor et stort flertal skulle indrette sig på ”5-6” stykker. Et af ”problemerne ville jo være, 

at disse runder ikke kunne tælle i den gennemgående, men kun i dagskonkurrencen. 

Det blev nævnt, og egentlig uafhængig af ja eller nej til ændringen, kunne man lave 9 hullers 

turnering et stykke ind i oktober. 

Sagen overlades til bestyrelsen til beslutning for 2018. 

 

Steffen Holst mente, at der skulle en ny afstemning til, hvorvidt/hvor meget B-rækken skal 

spille slagspil, da det jo nu ikke er de samme B-rækkespillere som sidste år. Knud Hansen 

afviste, at dette skulle være aftalt og det er i hvert fald ikke planlagt. (Efterskrift: På sidste 

års generalforsamling blev lovet en spørgeundersøgelse om emnet. Denne blev lavet og 

viste, at af 14 svar fra B-række spillere stemte 3 for 2 gange pr. måned, 8 for 1 gang pr 

måned og kun 3 for slet ingen slagspil. Denne klare holdning har bestyrelsen fulgt med 1 

gang pr. måned i 2017 og den var så klar, at bestyrelsen ikke har overvejet at ændre det, 

uanset gruppen ikke er helt den samme).  

 

Der var ikke yderligere kommentarer, hvorfor Torben Larsen afsluttede generalforsamlingen. 

 

Skanderborg d.         /          2017 

 

Som dirigent 

 

_________________________________ 

Torben Larsen 


