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Referat fra generalforsamling den 3. november 2017. 

 

1. Valg af dirigent 

Poul Guldberg Hansen blev til dirigent. 

2. Formandens beretning 

Hans startede med at byde velkommen til generalforsamlingen. Beretningen indeholdt 
bl.a. tak til vore sponsere – LM transport og DanBolig ved Jan og Rene Pedersen, med 
opfordring til medlemmer, der evt. kender nogen, som kunne tænke sig at være 
sponsor, om at melde sig på banen. Herudover blev nævnt, at vi i år havde haft 3 
udflugter, mod planlagt 5. De 2 aflysninger skyldtes dårligt vejr og for få tilmeldinger. 
Det blev nævnt at klubben fortsat ønsker medlemskab af Club 1. I forbindelse med 
BGK´s  25 års jubilæum deltog klubben i en KIK-match med 10 mand, resulterende i 
en 2. plads. 

Formanden nævnte den uklarhed, der tilsyneladende hersker omkring kun at spille til 9 
huller, og nævnte i den forbindelse at reglerne omkring kun at spille til 9 huller har 
eksisteret i mange år, og at de fremgår af resultatlisten på klubbens hjemmeside. Det 
blev nævnt, at reglerne, fra næste sæson, vil blive tydeliggjort på klubbens hjemmeside. 

Formanden nævnte endvidere, at vi skal undgå langsomt spil, og kom i den forbindelse 
ind på en lang række ting, som kunne være årsag til langsomt spil – bl.a. for mange 
prøvesving, for lang tid om at putte og manglende vilje til at lukke igennem og flere 
andre ting. 

Herudover blev nævnt at vi i år har været 28,7 deltagere i gennemsnit pr. gang, mod 
24,3 sidste år, og at de flittigste deltagere havde været Henning, Harry og Anders med 
hver 24 gange. 

Til sidst kom formanden med opfordring til medlemmerne om input til forskellige 
spilleformer. 

3. Kassereren aflægger regnskab 

Albert gennemgik regnskab og budget for 2018. Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent/matchfee for det kommende år. 

Kontingent og matchfee forblev uændret. 

5. Fastsættelse af medlemstal 

Det maksimale medlemstal vil fortsat være 44 

6. Fastsættelse af maksimal handicap (HCP) 

Der vil fortsat være et maksimalt handicap på 36 i klubben. Dog vil bestyrelsen kunne 
dispensere i særlige tilfælde. 
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7. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 

Hardy Gregersen havde fremsendt følgende 3 forslag til bestyrelsen: 

1. Præmieuddeling på de enkelte fredage ophører og samles på den sidste fredag i 
måneden, hvor der samtidig er fælles spisning. (Vi kunne måske synge en sang 
fra højskolesangbogen som tidligere) 
Bestyrelsen forsøger at få tilladelse til gunstart på de fredage, hvor der er 
spisning og præmieoverrækkelse. 

2. Der indføres en ny titel (Månedens spiller efter regler opsat af bestyrelsen) 
Præmien kunne evt. findes ved reducering af klappepræmierne. 

3. Der indføres regler for 9 huls spillere og evt. for 46 spillere. 

Hardy frafaldt forslaget om regler for 9 huls spillere, med henvisning til formandens 
beretning. 

 

På bestyrelsens vegne takkede Jørgen Gejl for de fremsendte forslag, med bemærkning 
om, at bestyrelsen havde fuld forståelse for den irritation, der kunne opstå, når der gik 
for lang tid mellem at de første og de sidste hold kom ind. 
Jørgen nævnte endvidere, at Hardys forslag havde været til drøftelse i bestyrelsen, og at 
man her var nået frem til at anbefale at nuværende ordning omkring præmieuddeling 
fortsatte. Jørgen nævnte endvidere at bestyrelsen havde en tro på, at de for lange 
intervaller mellem de første og de sidste hold, til dels kunne undgås, såfremt 
formandens opfordring til at undgå langsomt spil, blev efterkommet. 
Herudover nævnte Jørgen, at såfremt man af en eller anden grund, ikke havde mulighed 
for at vente på præmieoverrækkelsen, ikke skulle føle sig tvunget til at blive – også 
selv om man evt. havde vundet en præmie. Præmien ville i så fald blive overrakt næste 
fredag. 

Hardys forslag kom herefter til afstemning. Alle tre forslag blev nedstemt – dog med en 
henstilling om at spille fra det teested, der passer bedst til den enkelte spillers handicap. 

8. Valg til bestyrelsen for 2 år. På valg er Hans Andersen og Anders Ulsø 

Hans og Anders blev genvalgt. 

9. Valg af 1-2 suppleanter for 1 år. 

Poul Guldberg Hansen blev genvalgt for 1 år. 

10. Valg af revisor for 1 år 

Villi Boch blev genvalgt for 1 år. 

11. Eventuelt  

Der blev efterlyst en telefonliste på medlemmerne. En sådan findes allerede på 
medlemsfortegnelsen. Herudover ingen bemærkninger. 

 

Jørgen Gejl 


