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Referat fra generalforsamling den 06.02.20 

Tilstede: 

Mikael Killerich 

Steen SØrensen 

Helle Klint 

John Klint 

Sillads Jepsen 

Inge Slig Nielsen 

Kurt Kolding 
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1. Valg af dirigent og stemmetællere 

En enig forsamling (50 personer var mødt op incl. bestyrelsen) valgte Jørn  Tidemann  som dirigent. 

Lene Laigaard og Preben Nielsen 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 2019. Klubben kom ud med et underskud på 

35.053,09. Dette skyldes bla. ekstra udgifter i forbindelse med indkøb af popups (indkøb til en 

længere periode), ekstra græsfrø, nye borde/bænke, tordenhuse og ny terrasse omkring klubhuset 
(det meste her blev dog sponseret af sponsorer) og på banen (bla. nyt udslagssted på hul 7). 

Regnskabet blev vedtaget. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud 
Der blev orienteret om budget 2020. Der forventes her et overskud på 6,055,00. Bestyrelsen har 

valgt kontingentforhøjelse i 2020, da bla. også at de kontrakter som klubben har med Baneejer og 
HK Udlejning Golf også bliver pristalsreguleret med en stigning hvert år. Afhængig af medlemstallet 
udgangen af 2020, da vil der evt. også komme en lille prisstigning i 2021. 
Budgettet blev godkendt. 

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

Der var ingen forslag fra medlemmerne 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var Helle Klint, Sillads Jepsen og John Klint. De blev alle genvalgt. 

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 opfordret til, at folk fortæller, hvis de har en sygdom, som kræver medicin, hvis der på 

runden skulle ske noget. Man kan evt. melde det til Match ledelsen, så de er opmærksomme på 

det. 

Opfordret til, at vi finder en sponsor, som vil  sponsere  en hjertestarter til klubben. 

Analysere, de folk som melder sig ud af klubben, mhp om der er noget som vi kan gøre, for at 

bibeholde dem. Helle Klint oplyser, at mange melder sig ud grundet sygdom. 

Tirsdagsgolf fortsætter i 2020. Der opfordres til, at alle som ikke har nogen at spille med, at de 

møder op. Der vil snarest komme information op i klubhuset. 

Golfkørekortskiltet på Skivevej. Er det stadig korrekt med de priser der er oplyst der ? Dette vil blive 

undersøgt. Formanden oplyser, at der i år er golfkørekort den 3. weekend i maj. Pris er endnu 

usikker. Evt. vil der komme et messetilbud på Forårsmessen. 

Der er ønske om nye udslagsmåtter til  Driving  Range. De er meget dyre. Bestyrelsen vil overveje om 
der kan findes økonomi til det. 

Store matcher er ofte overtegnet. Er det pga de store gevinster ? Ved almindelige matcher er der 
ikke så mange tilmeldte. Kunne det overvejes, at hæve match-fee  ved de store matcher ? 

Der er 2 hold tilmeldt regionsgolf. Der mangler kaptajn for seniorholdet. Hvis der ikke er en som 
melder sig til kaptajn senest udgangen af marts måned, da vil holdet bliver trukket. Opgaven kan 
evt. deles i 2, så man er 2 personer om opgaven. 

Der er problemer med hul 8, når der skal slåes græs, da bolde fra  driving  range ofte lander her fra 

de folk, som kan skyde langt. 

Udgifter til tordenhuse, måtter, hjertestarter mm. Kunne man her evt. give et bidrag til evt. et  

mobilnr. ? 

Puttekonkurrence, her kunne det være en ide, at indtægter hertil går til nye måtter. 

Sponsorudvalget. Kunne de evt. finde andre ideer /  events  til at skaffe penge ind på andre måder ? 

Per Kjær Jensen vil gerne hjælpe med ideer og kommer derved med i Sponsorudvalget. 

Til sidst gives der en stor klapsalve til de medlemmer, som har lavet et fantastisk flot frivilligt 

arbejde i 2019 til bla. den nye terrasse og nyt udslag ved hul 7. 

Referat Helle Klint 
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