
 
 

Ordinær generalforsamling, den 1. nov. 2013 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: 

Mogens Jørgensen blev foreslået og valgt som dirigent, med applaus. Mogens erklæret 

Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

 

 

2. Formandens beretning: 

Formanden, Harry Hansen, aflagde beretning om det forgangne år. Han afsluttede med at 

meddele, at han følte sig nødsaget til at forlade bestyrelsen. 

Erik Schousboe blev, som suppleant nyt medlem af bestyrelsen. 

 

Fra deltagerne kom et par indlæg ang. EDS og styringen af dette, samt en opfordring til 

bestyrelsen om at tage emnet op. 

Derefter blev beretningen godkendt. 

 

3. Kasseren aflægger regnskab: Kassereren, Albert Christiansen, gennemgik regnskabet. 

Der er stadigvæk et pænt overskud. 

Det blev kommenteret med bemærkning om at bestyrelsen skal udarbejde et budget og 

nedbringe overskuddet. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Kontingentet blev fastsat uændret, kr. 

500,00. Der vil næste år blive brugt lidt flere penge til køb af Greenfee Club 1 – 

medlemskaber. 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

5. Fastsættelse af medlemstal.  
Antal medlemmer i klubben forbliver uændret. 

 

6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP)  
Max. handicap forbliver uændret. 

 

7. Indkomne forslag.  
Der var indkommet forslag om lidt mere talmateriale og statistik i forbindelse med den 

afsluttende uddeling af præmier. Det indkomne forslag fra Birger, blev nedstemt. 

Bestyrelsen lovede at bestræbe sig på at give lidt mere oplysning fremover. 

 



8. Valg af bestyrelsen. På valg til bestyrelsen var Anders Ulsø, som modtog genvalg med 

applaus.  

 

9. Valg af suppleant. Som suppleant til bestyrelsen blev Poul G. Hansen foreslået og valgt, 

ligeledes med applaus. 

  

10. Valg af revisor. Revisor-posten indvilligede Willi Boch i at fortsætte med, også her med 

applaus. 

 

11. Eventuel. 
Der var – ikke indsendt - forslag om at uddele lidt flere præmier (f.eks. klappepræmier), 

hvilket bestyrelsen kunne tilslutte sig og med at overskuddet jo skulle reduceres. 

 

Præmieuddelingen:  
1. Klubmester – Poul Carlsen med 111 points – Pokal + rødvin 
2. Hans I. Andersen  
3. Jørgen Møller 
4. Poul Guldberg Nielsen 
5. Preben Frederiksen 

  
Desuden blev Albert præmieret for bedste fremmøde, og John Pedersen for laveste hcp. 
 

Dirigenten kunne dermed takke for god ro og orden og den afgående formand kunne afslutte 

generalforsamlingen. 

 

(for referat: Anders og Erik) 

 


