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GENERALFORSAMLING  DEN 7. NOVEMBER 2008 
 

1 VALG AF DIRIGENT 
Niels Erik Jensen blev foreslået og valgt. 

Efter at det var konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt blev ordet givet til 
Formanden for aflæggelse af beretning. 

2 FORMANDENS BERETNING 
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

3 KASSEREN AFLÆGGER REGNESKABET 
Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

4 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG MATCHFEE 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og matchfee på henholdsvis 150 kr. og 20 kr. og 
forøgelse af prisen for deltagelse i vinterspillet fra 20 til 25 kr. 

Dette blev vedtaget uden bemærkninger. 

5 FASTSÆTTELSE AF MAX. MEDLEMSTAL 
Bestyrelsen foreslog at max. antal medlemmer blev hævet fra 40 til 50 således, at der blev 
plads til de der i øjeblikket står på venteliste (6 personer). 

Dette gav anledning til en del diskussion for og imod. Under hensyntagen til det under 
efterfølgende pkt. 7.2 vedtagne blev følgende vedtaget ved håndsoprækning (22 for 5 imod) 

”Bestyrelsen bemyndiges til at lade medlemsantallet overskride max. med op til 5 personer 
således, at personer på ventelisten kan optages.” 

6 FASTSÆTTELSE AF MAX. HANDICAP 
Bestyrelser foreslog at det nuværende på 40 bebeholdes. 

Dette blev godkendt uden bemærkninger. 

7 INDKOMNE FORSLAG FRA BETYRELSE OG MEDLEMMER 

7.1 BESTYRELSEN: DER SLÅS UD PÅ 2 SLØJFER 
Bestyrelsen havde drøftet spørgsmålet med Michael Klose med følgende resultat: 

Der kan kun tildeles én sløjfe i kalenderen, men der er ikke noget til hinder for at en del af 
boldene kan slå ud på en anden sløjfe under hensyntagen til de normale boldrende regler. 

Forslaget godkendt uden bemærkninger. 

7.2 BESTYRELSEN: KRAV OM ANTAL DELTAGELSE FOR MEDLEMSKAB 
Bestyrelsen foreslog, med ledt forskellige formuleringer en minimums grænse for antal 
deltagelse i spil. 

Efter en del indlæg for og imod, herunder bl.a. hensyntagen til arbejde, sygdom m.v. blev 
følgende formulering vedtaget: 

”Bestyrelsen tager et medlems medlemskab op til vurdering hvis medlemmet ikke har 
deltaget mere end 5 gange i løbet af en sæson.” 

8 VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER FOR 2 ÅR 
Jørgen Møller og Anders Uldsø afgår og kan, jf. vedtægterne ikke genvælges. 
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Bestyrelsen har ingen forslag. 
Der foreslås Villi Boch og >Niels Erik Jensen, begge bliver valgt uden modkandidater. 

9 VALGT AF SUPPLEANT FOR 1 ÅR 
Bestyrelsen forslår genvalg af Thorkild Espensen. 

Thorkild Espensen blev genvalgt. 

10 VALG AF REVISOR FOR 1 ÅR 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Albert Christiansen. 

Albert Christiansen blev genvalgt. 

11 EVENTUELT 
Ingen bemærkninger. 

Formanden overrakte afskedsgave til Jørgen Møller og Anders Uldsø som tak for 2 års 
bestyrelses arbejde, samt en gave til Heinz Borneman som tak for arbejdet med 
hjemmesiden. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 


