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Tilstede fra Bestyrelsen: 

Mikael Killerich 

Steen Sørensen  

Helle Klint  

John Klint  

Sillads Jepsen 

Inge Siig Nielsen 

Kurt Kolding 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
En enig forsamling (40 personer var mødt op incl. bestyrelsen) valgte Iver Raun som dirigent.  
Kim Klint og Jørgen Møller blev valgt til stemmetællere. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formand Mikael Kiilerich fremlagde beretning som forsamlingen godkendte uden spørgsmål. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasserer Sillads Jepsen fremlagde regnskab for 2020, som kom ud med et overskud på 54.944,96 kr. 
Bankbeholdningen primo 2020 var kr. 81.780,89 og ultimo var bankbeholdningen steget til 
149.725,85. Ekstra udgifter Tordenhus, måtter og hjemmeside. 
Der er modtaget i alt 52.900 kr. fra Fonde til diverse tilskud som klubben har søgt.  
De 25.000,00 som fremgår i regnskabet, som både går ind og ud, det er naturalier fra Sponsorer. 
Dette blot for at vise, at indtægter fra sponsorer ikke kun er penge, men at vi også får varer og 
arbejdskraft. 
Regnskabet blev vedtaget. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud 
Der blev orienteret om budget 2021. Der forventes her et overskud på 4.000,00. 
Medlemskontingentet steg med ca. 5% i 2021 fra kr. 2.145 til kr. 2.200,00. 
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Vigtigt, at medlemmer som ønsker at udmelde sig, gør det senest 30.09., da det ellers er meget 
svært at få lavet et realistisk budget. 

Budgettet blev godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.  

6. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var Michael Kiilerich, Steen Sørensen, Inge Siig Nielsen og Kurt Kolding. Kurt Kolding ønsker 
ikke at genopstille, men det gør de andre 3. Bestyrelsen foreslog Klaus Nielsen, som blev valgt ind i 
stedet for Kurt Kolding. Tak til Kurt Kolding for indsatsen i sin periode som bestyrelsesmedlem. 

1. suppleant Steen Pudselykke og 2. suppleant Bjarne Skov Pedersen blev også genvalgt. 

8. Valg af revisor og revisor-suppleant 
Her blev Iver Raun genvalgt til revisor og Bent Ove Næsted som revisor-suppleant. 

9. Evt: 
Der blev foreslået, at penge fra puttekonkurrencen bliver øremærket. 
Der er bestilt en ny boldautomat. 
Fra damematcherne, som er sidste onsdag hver måned, da er der doneret 10 kr. fra hvert medlem 
fra hver match til Klubben. Der er indsamlet i 2020 kr. 1.900,00 som skal gå til en ny computer til 
Matchudvalget. 
Bestyrelsen har besluttet, at der skal nedsættes et nyt udvalg - et bygningsudvalg. 
Der er stadig for få tilmeldte til Klubmesterskabet. Der spilles slagspil uden handicap, men 
herudover spilles der også en nettorække også som slagspil, men med handicap. Der opfordres til 
at folk melder sig til.  
Der mangler 2-4 personer i matchudvalget, således det ikke er de samme som altid skal sidde 
derude og hjælpe ved hver match. Er man interesseret, da kontakt Inge Siig Nielsen fra Bestyrelsen 
eller formand for Matchudvalget Steen Pudselykke. 
 

 
Referat Helle Klint 


