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Referat af ordinær generalforsamling 
 
 Dato og sted: Torsdag d. 17.nov 2016 kl. 19.30 i Klubhuset 
 Deltagere: 68 personer 
 Referent: Hanne Slot  
 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Valg af dirigent Erik Johansen blev foreslået og valgt og kunne oplyse, at 
indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt varslet jf. 
vedtægterne. 
 

Beretning om klubbens virksomhed 
i det forløbne år 

Kristian Jakobsen fremlagde bestyrelsens årsberetning 
2016. 
(Kan læses på hjemmesiden) 
 

Kommentarer til årsberetningen: 
 
Benny Kiel: Hvorfor er søndagsturneringerne stoppet? 
KSJ: Der er åbent for stadig afholdelse, men ikke på 
bestyrelsesplan – det skal ledes af medlemmerne. Der  
manglede bemanding OG spillere sidste år. 
 
(Murer)Jan Christensen: Kender man udgifterne på den 
nye Toro maskine? 
JR: Der er lavet en finianciel leasing aftale og de 2 første 
service er med i handlen. 
 
Hans Hessellund: Får vi det tilskud fra kommunen som vi 
er berettiget til? 
JR: vi får 75.000,- pr. år i lokaletilskud 
 
Erik Johansen spørger om vi på generalforsamlingen kan 
godkende formandens beretning og paragraf 8. 
 
I henhold til vedtægternes §8 ønsker bestyrelsen 

generalforsamlingens bemyndigelse til, at optage de 

fornødne langfristede lån og/eller kreditter til finansiering 

af gennemførte og kommende ændringer på  

baneanlægget, og ændringer i og ved klubhuset samt et 

evt. kommende maskinhus på Sandetvej 4, og eller et nyt 

Bagrum/Butik 

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de 

nødvendige pantsætninger for etablering af nævnte lån og 

kreditter. Det er ikke fordi at der er nogen aktuelle planer 

om nye lån, men det er et punkt som er med hvert år på 

generalforsamlingens beretning.   

 Med det budget som bestyrelsen fremlægger, og hvor vi 

ønsker, at tage et år uden stigninger, er det fortsat 
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bestyrelsens ønske, at vi laver forbedringer i begrænset 

omfang, til gavn for klubbens medlemmer. 

 
Forsamlingen klapper og hermed godkendt. 
 

Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse 

John Rohde gennemgik regnskabet for 2015/2016, som 
blev godkendt, med et overskud på 15.161,- kr. 
(regnskabet blev udleveret til alle deltagere) 
Nye tiltag i 2015/16 blev gennemgået.  
 

Forelæggelse af budget og 
fastsættelse 
af medlemskontingenter 

John Rohde gennemgik budgettet for 2016/2017 
(udleveret til alle deltagere) 
 
Der er udarbejdet et vedligeholdelses budget for 
2016/2017 – nye tiltag i sidste regnskabsår taget i 
betragtning. Den største investering bliver den nye Toro 
som leveres sidst i marts/først i April. 
Budgettet vil som vanligt blive fulgt tæt måned for måned. 
 
Kommentarer til budgettet: 
 
Søren Gudiksen: Efterlyser beløbet der skulle være afsat 
til sand i bunkerne? 
JR: Der er budgetteret med indkøb af sand til kr. 12.000,- 
Søren Gudiksen: Har kun roser til ALT, hvad der er sket 
på banen i løbet af 2015/2016 sæsonen – men IKKE 
bunkerne. Han kræver, at der gøres noget nu! Dog er det 
det gode sand der er påbegyndt med. 
JR: Målsætningen skal være at vi skal have købt sand. 
 
Erik Johansen spørger om vi på generalforsamlingen kan 
godkende kasserens budget. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår som eneste kontingent ændring en 
nedsættelse af Langdistance medlemskabet, fra kr. 2350,- 
til kr. 1500,- årligt 
Begrundelsen er, at vi ønsker at have nogenlunde samme 
prisniveau som naboklubberne.  
 
Forsamlingen godkender.                                                                                                   

Forslag fra medlemmerne Ingen 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 
(På valg er Brita Heesgaard, Gert 
L. Sørensen, Jan Christensen og 
Thomas Thisted) Gert L. Sørensen 
og Thomas Thisted har valgt at 
stoppe i bestyrelsen. Ligeledes 
ønsker Søren Stjernholm Jensen af 
personlige årsager, at stoppe i 
bestyrelsen efter 1 år. (Som 
erstatning herfor foreslår 

Daniel Nyegaard og Michael Nielsen blev nyvalgt. 
 
Hans Hessellund blev valgt som erstatning for Søren 
Stjernholm. 
 
Brita Heesgaard og Jan Christensen blev genvalgt. 
 
Poul Abrahamsen blev nyvalgt som suppleant.  
 
Brian Moesgaard blev genvalgt som suppleant. 
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bestyrelsen valg af Hans Hessellund 
for 1 år) (Bestyrelsen foreslår 
genvalg af Brita Heesgaard, Jan 
Christensen samt nyvalg af Daniel 
Nyegaard og Michael Nielsen til 
bestyrelsen og Poul Abrahamsen og 
Brian Moesgaard som 
suppleanter). 
 

Bestyrelsen takker Gert L. Sørensen, Søren Stjernholm og 
Thomas Thisted for godt samarbejde. 

Valg af revisor og revisorsuppleant  
(på valg er Christian Mølsted) 
(Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Christian Mølsted som revisor og 
Niels Jørgen Nielsen som 
revisorsuppleant) 

Christian Mølsted blev genvalgt som revisor. 
 
Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt Kristian Jakobsen uddelte pokaler og gavekort til årets 
klubmestre og til årets klub mand/spiller. Ikke alle 
klubmestre var fremmødt. Charlotte Strand, Andreas 
Thune og Benny Kiel Madsen fik sine overrakt. Marianne 
Brændstrup, Preben Strand, Anne Marie Kristensen, 
Johannes O. Jensen og Fie S. Pedersen var ikke fremmødt. 
Order og Merit gik til Kristian Johnsen (ikke fremmødt) 
med 4400 Point som nr.1 i A og til Jens Valdemar 
Knudsen med 57 point som nr.1 i B 
 
Årets klub mand/spiller 2016 blev Eilif Rønde for hans 
store hjælp og indsats i klubben. 
Eilif er altid klar med en hjælpende hånd, når der er behov 
for det, om det er fremstilling af skraldespande, opsætning 
af skure og div. reparationer i det hele taget. Tusind TAK 
for din indsats Eilif ! 
Eilif modtog 3 fl. vin og pokalen. 
 
KSJ: Året 2016/2017 kan kun blive et godt år på 
oplevelser for og i klubben pga. vores jubilæumsuge/år. 
Han opfordrer alle til at sprede budskabet om vores dejlige 
og sociale klub!  
 
Søren Gudiksen: Hvordan er det med HCP regulering fra 
vinter tee - stederne ?  
Andreas Thune: Der kan iflg. DGU ikke reguleres, hvis 
banen er kortet med mere end 100 mtr. 
KSJ/Kristian Hansen: Vi kigger på det og får det løst, da 
vi har mange spillere udefra som kommer fordi, vi er 
kendt for at kunne spille alm. golf hele året. 
 
Hans Hessellund: Har man taget stilling til overbelastning 
af vores anlæg i våde perioder – tænker på greenkeepernes 
flotte arbejde ? 
KSJ/EJ: Har aldrig været og bliver ikke et problem. 
  
Erik Johansen afsluttede generalforsamlingen som dirigent 
og gav ordet til Kristian Jakobsen. 
 
Kristian Jakobsen afsluttede generalforsamlingen og 
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takkede for godt samarbejde med bestyrelsen og en tak til 
dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Tak til 
alle fremmødte for deltagelse. 
 

 
 
 
 
 
Kristian Jakobsen (KSJ) Jan Christensen (JC) John Rohde (JR) 
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard (BH) Gert L. Sørensen (GLS) Søren Stjernholm (SS) Thomas Thisted (TT) 
 
          Fraværende 

______________ _______________ ________________ ______________ 
 
 
 
Erik Johansen (EJ) 
 
______________ 
       Dirigent 


