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Notat 003  

Til: SH-Klubmedlemmer 

Fra: Sekretæren 

Dato: 2. november 2007 

Vedr.: Generalforsamling fredag, den 2. november 2007, kl. 10:30 

Flere klubmedlemmer var ikke mødt frem til den varslede tid pga. golfspil. 
Generalforsamlingen blev derfor udsat til kl. 11:06. 

Efter en kort orientering fra formanden, blev Thorkild Espensen foreslået som 
dirigent og valgt. 

Punkt 8. Generalforsamling - efter Vedtægter 03 

1. Dirigent: Thorkild Espensen 

2. Formandens beretning: godkendt 

3. Kassereren aflægger regnskabet: godkendt - stedfortræder  
Albert Christiansen 

4. Fastsættelse af kontingent og matchfee for 2008/2009: uændret -  
kr./år 150,- og kr./match 20,- 
Kontingent for nye medlemmer indtil marts 2008: uændret - kr. 100,- 

5. Fastsættelse af medlemsantal: uændret - maksimal 40  

6. Handicap: uændret - mindre end Hcp 40 

7. Indkomne forslag:  

 >præmie kun til den der kommer nærmest flaget på alle par 3 
  huller< vedtaget ved håndsoprækning 

 >præmie til birdie på alle huller< vedtaget ved håndsoprækning 

 >matchlederen bestemmer præmierækkefølgen< vedtaget ved 
  håndsoprækning 

8. Valg af bestyrelsen:  
Afgang:  
 Formand – Jørgen Bjerregaard 
 Sekretær – Heinz Bornemann 
Genvalgt: 
 Jørgen Møller  KettyM@esenet.dk   
 Anders Ulsø  au-au@oban.pf-c.dk  
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Nyvalgt: 
 Arne Jacobsen  laila-arne@esenet.dk  
 Poul Erik Mathiesen 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv i løbet af den næste uge. 

9. Suppleant: Thorkild Espensen - genvalgt 

10. Revisor: Albert Christiansen - genvalgt 

11. Eventuelt: >ved Hole-in-one< - medlemmerne ønsker at klubben giver en 
                  omgang til dem. Bestyrelsen vil tage stilling til det. 
   
Formanden omtalte hjemmesiden som en stor succes – Heinz fortsætter som 
webmaster. 
 
En stor tak til de medlemmer der har skaffet sponsorer/gaver til foreningen og 
til den gamle bestyrelse inkl. stedfortræder for deres arbejdsindsats. 
 
Møde/Udslag: VINTER   kl. 8:45/9:00 
 
             Ω 

Spisningen startede kl. 12:00. Efter en god portion mad ved tagselvbordet og 
fællessang, sluttede forsamlingen i ro og orden kl. 13:30 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heinz Bornemann 
Sekretær 


