
Referat fra generalforsamling i Ægteparligaen 24/9 2022. 

Referent: Jytte Bengtson 

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

vedtægterne. 

 

Formandens evaluering af sæsonen: 

Formanden Gertrud Burnes beretning: 

Velkommen til generalforsamling Ægteparligaen 2022 

Det har heldigvis været en fuldstændig normal sæson i år. Tiden er fløjet afsted og nu står vi her ved 

sæsonafslutning. 

Vi har været forskånet for Corona nedlukninger og tilmed været heldige med vejret. 

Vi har spillet de sædvanlige 6 runder hen over sommeren. Der har været fin tilslutningen hver gang. 

I år prøvede vi jo som et nyt tiltag at lave en invitationsmatch i juli måned, hvor vi inviterede ægtepar fra 

3andre klubber til at komme og spille med os. Det var der faktisk INGEN der tog imod… 

De eneste gæster vi havde den dag havde faktisk inviteret sig selv!!! Det var et kærkomment gensyn med 

Knud og Karin, som havde set vores initiativ på golfbox. 

Vi havde lavet det som en gunstart kl 9. Lidt senere vil vi spørge ind til jeres mening om det. 

Igen i år har vi fået nye par med i vores hyggelige lille klub og Tak for det. Vi håber i finder jer godt tilpas. 

Vores trofaste sponsorer har igen i år støttet os med præmier til alle par 3 huller. 

Ja, vi er faktisk i den heldige situation at vi fik en ny sponsor i 2022, hvilket bevirkede at vi kunne lave en ny 

ting. Så 7-9-13 spillet blev opfundet, og det har fået stor ros. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til 

• Skanderborg Bilcentrum sponsor på 2 huller 

• Camillas Diner 

• Proshoppen v/Karsten Kirsh 

• Sydbank 

• Og vores nye sponsor på 7-9-13: Bedemand Riising 

Hermed vil jeg gerne sige tak for i år og tak for jeres opmærksomhed. 

 
Beretningen blev godkendt 
 
Kassererens fremlæggelse af regnskab 
Steen M. Jensen fremlagde det foreløbige regnskab for dette år. Der er en saldo på ca. 3700 kr. 
I år har vi ændret betalingssystemet, og alle har kunnet finde ud af det, og derfor fortsætter det. 
 
Budgettet for 2023 er det samme som regnskabet for 2022 
Regnskab og budget blev godkendt. 

 



Indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag fra medlemmerne. 

 

Valg af bestyrelse 

På valg (bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen): 

Jonna Rønlev og Erik Reinholdt  (genvalgt) 

Steen Jensen og Jytte Bengtson (genvalgt, men ønsker at udtræde af bestyrelsen næste år). 

Gertrud og Robert Burne, som blev genvalgt sidste år, går af uden for tur. 

Henrik og Ulla Nordenhof indtræder i bestyrelsen i stedet for Gertrud og Robert. 

 

Eventuelt. 

Bestyrelsen foreslår at der indføres et nyt punkt på dagsordnen som hedder: 

Forslag fra bestyrelsen - Indsættes som punkt 3. 

Bestyrelsen fremsætter 2 punkter, som den gerne vil have generalforsamlingens vurdering/tilsagn af: 

1) Hvordan syntes I det var at spille en gunstart kl 9 søndag den 31/7? 

2) Forslag til ændring af $2 i vedtægterne: 

Medlemmer og tidligere medlemmer af ægteparligaen, som har mistet en ægtefælle/partner, eller hvis 

ægtefælle/partner af sygdomsmæssige årsager ikke mere kan spille golf, kan tilmelde sig ægteparligaen 

med en anden partner uden krav om, at der er tale om et ægteskabslignende forhold. Blot skal man tilmelde 

sig med en fast partner. Det er dog tilladt at opstille med en ”substitut” som angivet i $4, hvis en af 

partnerne er forhindret i at deltage. 

Ad 1) Der var overvejende positiv stemning for at kunne lave en enkelt eller få gunstarter i løbet af 

sæsonen – dog var der nogen, der syntes, at det var meget tidligt på dagen. Det kan ikke være senere på 

dagen af hensyn til banelukning. 

Ad 2) Dette punkt var der enighed om. Det blev diskuteret, hvordan det skulle håndteres, og resultatet 

blev, at de, der ønsker at deltage på denne måde, kan kontakte bestyrelsen, som evt. kan være behjælpelig 

med at finde en partner. 

Bestyrelsen  vil indføre dette fra 2023. Vedtægtsændringer vedr. dette tages med på genereslforsamlingen i 

2023 og forventes vedtaget der 

 

Bestyrelsen havde som et nyt tiltag i år indført en Mexican Swinger Scramble ved den næstsidste turnering i 

år. Her spillede parrene ikke sammen, og pointgivningen var lavet, så alle i samme bold fik samme antal 

point. En førsteplads ville således give 15 point til alle i bolden. Og en andenplads 12 point til alle i bolden. 

Parrets point blev så beregnet som summen af de point hver af dem havde opnået i den bold, de spillede 

med i. 

På denne måde var der en del, der lige pludselig havde fået mange point. 

Der var en del indvendinger mod dette – dels, at det ikke var meldt ud og brød med de opstillede regler for 

pointgivning – dels, at det var uretfærdigt over for dem, der ikke havde mulighed for at deltage i 

turneringen. 

Bestyrelsen tager dette til efterretning. 

 


