
Referat fra generalforsamling i Ægteparligaen 25/9 2021. 

 

Referent: Jytte Bengtson 

Hanne Andersen blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. 

vedtægterne. 

 

Formandens evaluering af sæsonen: 

Da formand Gertrud Burne havde mistet stemmen, læste Vibeke Walde formandens beretning op: 

Ægteparliga 

2021   -   2001 

Ægteparligaen har 21 års Jubilæum i år. Vi startede op, fordi vi kunne se at mange par gik og spillede for sig 

selv om lørdagen. 

Vi tænkte at det kunne være sjovt at prøve og lave en lille turnering med efterfølgende spisning. Det kunne 

give socialt samvær, liv i vores lille gamle klubhus samt omsætning til Café og shop hvor vi købte de fleste 

præmier. 

Det udviklede sig til det vi har i dag. 

Vi har heldigvis haft en mere normal sæson i 2021, som vi her i dag holder afslutning for. Vi valgte at starte 

op i april under de restriktioner, som der nu engang var. Så afslutning og præmieoverrækkelse samt varm 

suppe foregik ude på terrassen. 

Så kom maj med færre restriktioner. Vi måtte komme ind i klubhuset og spise sammen. Vejret blev godt, så 

alle var klar til at komme ud at spille golf. 

Vi glæder os over at have fået en løsning på Café/restaurant siden som alle er glade for og som er nemt at 

samarbejde med. 

Kæmpe tak til Erik og Peter. 

 

Igen i år har vi været så heldige at have trofaste sponsorer til vores par 3 huller. Stor tak til Skanderborg 

Bilcentrum som har sponseret 2 huller igennem næsten alle de 21 år. 

Også stor tak til Lind Capital Fondsmægler Selskab for at sponsere 2 huller. Og stor tak til Sydbank. 

Som noget nyt i år har vi haft besøg af Svend Erik fra Jakobi Vin og fået lejlighed til at smage lidt på hans 

vine. Tak for det. 

 

Vi har et Trofæ:  Håndgranaten -  som efterhånden er blevet dens kælenavn. Den var blevet for lille. Der var 

ikke plads til flere emblemer på den. 

Men så kom der hjælp fra et af vores medlemmer. Peter Thingholm tilbød at få den fixet og fremtidssikret. 

Og her er resultatet. 

Er den ikke flot? 

Klubbens mangeårige sponsor Hugo Mortensen har sat alle de nye emblemer på. Tak for det.  

Som tak for din hjælp Peter har vi lige købt en lille ting.  Vil du komme herop ? 

Tak for jeres opmærksomhed. 
 
Beretningen blev godkendt 
 



Kassererens forelæggelse af foreløbigt regnskab samt budget og kontingent for næste år til 

godkendelse. 

Steen M. Jensen fremlagde regnskabet for dette år. Der er en saldo på ca. 3700 kr. 

Med det nuværende betalingssystem har en del svært ved at finde ud af, hvad de skal betale. 

 

Bestyrelsen foreslår derfor næste år at simplificere betalingsmåden for ægteparligaen således: 

Første gang man tilmelder sig betales et indskud på 100 kr pr par samt 400 kr for at deltage i 

matchen. De næste gange betales 400 kr for at deltage. 

Der budgetteres med det nuværende antal deltagere, og med den nye betalingsmåde skulle dette 

give en saldo på 1000 kr. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

Indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag fra medlemmerne. 

 

Bestyrelsen foreslår at lave en af vore matcher til en invitationsmatch. 

IKKe en venskabsklub. 

Men at sende en invitation ud til 3 andre – Ikke ØGR-klubber. En invitation for par til at komme og 

spille en greensome med os. Med et max. antal, som vi selvfølgelig vil finde frem til i samarbejde 

med kontoret. 

Stig er umiddelbart positiv over for forslaget. 

Der var opbakning til dette forslag.  

 

Valg af bestyrelse 

På valg: 

Dorte Hansen og Bjarne Alstrup (modtager ikke genvalg) 

Gertrud og Robert Burne (modtager genvalg). 

 

Bestyrelsen foreslår Karin og Gert Rasmussen, som har sagt ja til opgaven. Karin og Gert blev valgt 

for 2 år. 

 

Eventuelt. 

Ingen emner 


