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Generalforsamling 
Hedens Golfklub 

Referat fra generalforsamling den 10. februar 2022 

Tilstede fra Bestyrelsen: 

Mikael Killerich 

Inge Siig Nielsen 

Claus Nielsen 

Helle Klint 

    

   

   

   

Fraværende: 

Steen Sørensen 

John Klint 

Sillads Jepsen 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

En enig forsamling (30 personer var mødt op incl. bestyrelsen) valgte Jørn  Tidemann  som dirigent. 

Inge Marie Kolding og Finn Jørgensen 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 
Fornuftig bankbeholdning på 157.000,00 ved årets udgang. Rart med en buffer, men selvfølgelig 
ikke en bank vi skal have, men rart at have penge til f.eks. nye investeringer. 

Vi har været nødt til at sætte kontingent op med 50,00, for at kunne følge med i prisstigningerne. Vi 
har fået en del tilskud fra Fonde, som har været med til et godt år, da vi ikke selv har skullet betale 

for mange af de ting, som vi har fået tilskud til. 
12021 har vi bla. indkøbt ny boldautomat, som bliver stillet op til sæsonstart. En projektor og en ny 

PC. Søen er blevet renoveret og Tordenhuset er lavet færdig. 

Formanden gennemgik regnskabet, som blev vedtaget. 
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4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud 
Ekstra slåning i 2022, da forgreens her vil blive slået. Budgettet blev godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Forslag til ændring af vedtægterne §6.  
Indkaldelse skal ske via annoncering i lokal dagspresse samt på klubbens hjemmeside. 
Foreslået ændret til: 
Indkaldelse skal ske via mail til klubbens medlemmer samt annoncering på klubbens hjemmeside 
og Facebook. 
Forslaget blev vedtaget. 

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var John Klint, Sillads Jepsen og Helle Klint. 
Helle Klint ønsker ikke at genopstille, men det gør de andre 2.  
Bestyrelsen foreslog Poul K. Andersen, som blev valgt ind i stedet for Helle Klint. Tak til Helle Klint 
for indsatsen i sin periode som bestyrelsesmedlem. 

Steen Pudselykke blev genvalgt som 1. suppleant og Ole Søndergaard blev valgt som 2. suppleant. 

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

9. Evt: 
Intet. 
 

 
Referat Helle Klint 
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