
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 1 SENIORSEKTION 

24. JUNI 2020. 

Formand Jørgen Førgaard bød velkommen til den noget forsinkede 

generalforsamling, hvortil der var indkaldt 29. febr. 2020, men på grund af 

coronasituationen var det ikke muligt at afholde GF den 1. april 20 som planlagt. 

DAGSORDEN: 

Punkt I : Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslået Kolby-Larsen. Accepteret. 

Punkt 2: Formandens beretning: 2019 havde været et godt år med lidt overskud som 

vanlig. Vejret blandet - ca. 
1
/2 af de 97 medlemmer var hver onsdag mødt op til 

EDS matcherne og diverse spil incl. Eclectic. Der var holdt 4 bestyrelsesmøder 

hjemme hos medlemmerne på skift. 4 venskabsmatcher med hhv. Odder, Horsens, 

Himmelbjerget og Juelsminde spillet, og vi har vundet pokalerne fra Odder og 

Horsens. Juelsminde golfklub har vi opsagt venskabsmatcherne med, da der har været 

for få tilmeldte. Forårsturen gik til Harrevig Golfklub med overnatning og lækker 

mad på Pinenhus ved Limfjorden. I -dags udflugten gik til Hammel Golfklubs fine 

bane med frokost efterfølgende. 

Mesterskabsmatchen over 2 gange blev aflyst grundet for få tilmeldte, og derfor er 

denne match taget ud af programmet for 2020. Det sidste arrangement var den 

hyggelige julefrokost forudgået af Norsk Stableford. 

Sidste del af året var præget af store personaleændringer i klubben, idet både Stig, 

Lisbeth, Jette i restauranten samt træner Jesper stoppede. De er nu erstattet af 

manager Hans Husmann og restauratør Thomas Leth samt 2 nye trænere. Til slut 

takkede formanden for det gode samarbejde med greenkeeperne og bestyrelsen. Også 

tak og vin til de 4, der havde taget sig af vintergolfen samt stor tak og et par flasker til 

Karin Tandrup Hansen for den store hjælp med at kommer på golfbox. 

Punkt 3: Regnskab: Driftsresultatet for 2019 var på 6.466,49 kr. og med en 

primobeholdning på 10.602,99 blev ultimo beholdn. På 17.069,48. Hertil et 

vinlager til en værdi af 6.880,00 kr. 

Punkt. 4: Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ingen 

indvendinger til dette. 

Punkt 5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. På valg er Gerda 

Siggaard, som modtager genvalg. 

På valg er Dorete Jensen, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet 

valg af Britta Hansen. 

På valg er Jørgen Førgaard, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet 

Thorkild Rødby. 



De af bestyrelsen foreslåede indvilgende i at tage mod valgene. Ingen modkandidater. 

Punkt 6: Valg af suppleant for en I årig periode. Bestyrelsen foreslår valg af Knud 

Hansen eller Svend Erik Walde. 

Svend Erik Walde træder ind som suppleant, da Knud Hansen har trukket sig. Ingen 

bemærkninger hertil. 

Punkt 7: Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Eigil Hougaard: Accepteret. 

Punkt 8: Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at det udsendte matchprogram 

for 2020 godkendes: Godkendt. 

Punkt 9: Forslag fra medlemmerne. Skal være formanden i hænde senest 2 uger før 

generalforsamlingen: Ingen forslag indkommet 14 dage før den berammede GF den 

1. april. 

Punkt 10: Evt: Under forslag fra medlemmerne nævnte Knud Hansen, at han den 21. 

maj 20 havde fremsendt forslag om at flytte generalforsamlingen tilbage til 

juleafslutningen, da nye medlemmer så kunne være med til at planlægge 

matchprogrammet. Dirigent Koldby-L oplyste hertil, at forslaget jo ikke var rettidig 

indsendt og derfor ikke kunne behandles i dag. Endvidere ønskede Knud Hansen at 

vide medlemsantal og fordelingen mellem herrer og damer. Det vil blive meddelt ved 

først givne lejlighed. K.H. foreslog også en ny rækkeinddeling, da B og C rækkerne i 

år ofte er blevet lagt sammen gr. for få deltagere, samt at prøve flere forskellige 

spilformer, f.eks. spil fra rød tee 1-2-3 og Koldby -L. foreslog spillet Hallington. 

Bestyrelsen vil overveje det. 

Til slut fik Jørgen Førgaard og Dorete Jensen overrakt nyindkøbte vingaver, og 

Gerda holdt en fin takketale til dem begge for deres mange år i bestyrelsen og det 

gode arbejde, og de hver især havde bidraget med. 

Referent: Ingrid. 

 


