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      28. oktober 2021 

 

 

Referat generalforsamling 2021 

Der er 23 fremmødte, og 23 stemmeberettigede. 

 

Formanden byder velkommen. 

 

- Buller er valgt til ordstyrer  

 

- Formandens beretning: 

Formanden fremlægger beretningen. Formandens beretning omhandler, i punktform, 

følgende: 

Formanden giver udtryk for at det er godt at vi igen kan afholde en generalforsamling med 

fysisk fremmøde. Formanden giver udtryk for at han håber at folk vil opføre sig lige så godt 

som i 2020 hvor generalforsamlingen foregik pr. mail.  

Formanden fortæller at introdagen, hvor vi spillede 9 huller og bagefter fik en øl, 

resulterede i 5 nye medlemmer.  

Åben herredag havde, på trods af corona restriktioner, 96 deltagere. Der blev sendt en tak 

til Jeanne og Buller for den store fleksibilitet i forbindelse med afvikling af arrangementet.  

Formanden beretter om at bestyrelsen er bevidst om at der er aktiviteter der bør 

forbedres, herunder sponsormatch og tur til fremmed bane. Ligeledes vil bestyrelsen 

arbejde på at gøre det mere attraktivt for vores sponsorer. 

Henrik Herold Memorial cup, blev afviklet i oktober. Der blev ikke fundet en vinder i år. 

Hyggematcherne vil bestyrelsen betegne som en succes. Der har i snit været omkring 35 

medlemmer til hyggematcherne. I den forbindelse gentager formanden om at bestyrelsen 

har droppet målepunkterne. 

Formanden beretter at bestyrelsen har besluttet at følge tidens trend. Dette betyder at der 

ikke længere vil være vinpræmier til torsdagsrundepræmierne. I stedet bliver der fremover 

spillet om gavekort til shoppen. 

Formanden retter også en særlig tak til Nigel Hawkesworth (medlem nr. 413) for at 

sponsere en hyggematch, som erstatning for at han ikke kunne komme ud og rejse.  

 

Medlem 2734: vil gerne sige tak for bestyrelsens arbejde 



Medlem 3016: vil også sige tak. Medlemmet siger at det er mærkeligt at man har fravalgt 

en eksisterende sponsor til fordel for shoppen. Medlemmet gør opmærksom på at han ikke 

er tilfreds med valget. Formanden forklarer bestyrelsens beslutning. 

Medlem 635: medlemmet gør opmærksom på at det er mærkeligt at man får frataget sin 

præmie. 

Medlem 639: medlemmet gør opmærksom på at det er godt for herreklubben at nogle 

kommer om formiddagen. Det er problematisk at man så skal komme om aftenen igen til 

hyggematchen for at få sin fortjente præmie. 

Medlem 1545. gør opmærksom på at det er lettere at opbevare kuverter til gavekort end 

flasker med vin. Er det det der er forklaringen på beslutningen om at ændre præmierne. 

Formanden forklarer at det ikke er lettere med gavekortet. OWO klare al logistikken i 

forvejen. 

Beretningen er godkendt 

 

- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Kassereren fremlægger regnskabet og budgettet. 

Formanden forklarer donationen fra Henrik Herold på de 100.000 kr. der er i sagen indgået 

forlig således at CGCGC for 30.000 i stedet. Bestyrelsen har besluttet at de penge vil blive 

ligeligt fordelt over 6 år. 

Medlem 1505: stiller spørgsmål regnskabet hvor der kun er bogført 5000 kr. som indtægt. 

Kassereren forklarer at resten af pengene fremgår andet steds i regnskabet. 

Medlem 1051: gør opmærksom på at vi bør stramme os an når vi betaler via mobilpay 

m.m. da de beskeder der kommer til kassereren meget dårlige.  

Medlem 1505: takker for at bestyrelsen er meget sparsommelige på deres møder😊 

    

 

- Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

 

- Valg af medlemmer til bestyrelsen 

De tre opstillede er valgt 

 

- Valg af revisorer 

De to opstillede er valgt 

 

- Evt. 

Medlem 3016: medlemmet ønsker at man ikke har slutspil i den form vi har i dag. 

Medlemmet ønsker at turneringen løber gennem hele året, uden slutspil. 



Medlem 2734: støtter op om tanken om at droppe slutspillet men med hensyn til at 

sæsonen bliver længere for alle medlemmer og ikke kun de 24 der er i slutspil.  

Medlem 635: det er problematisk at man ikke kan få godkendt scorekort i slutspillet hvis 

ikke man spiller med en fra slutspillet eller bestyrelsen.  

Medlem 1739. Støtter op om at fjerne slutspillet, da der er flere der ikke ønsker at spille 

slutspil. 

Medlem 2718: støtter op om slutspillet, da man også oplever at komme til at spille med 

andre end dem man spiller med normalt. 

Medlem 3016: understreger at det er problematisk at man skal spille med medlemmer fra 

egen række. Det er en tillidssport. 

Medlem 639: forklarer årsagen til beslutningen om slutspillet 

Formanden summerer debatten. Formanden lover at bestyrelsen kommer med et nyt 

format.  

Medlem 2734: foreslår at man indtænker f.eks. progression i stillingen så der kommer 

præmier for andre former end stillinger. 

Formanden opfordrer medlemmerne om at komme med forslag til generalforsamlingen 

rettidigt, så vi kan drøfte og beslutte på et ordentligt grundlag. 

Formanden forklarer baggrunden for bestyrelsens beslutning om præmieuddelingen. 

Formanden lover at der kommer en rød tråd i præmieuddelingen, da der har været 

forskellig praksis i forskellige henseender. 

Medlem 3016: medlemmer tror at der med udskiftningen i sekretariatet vil opstå mulighed 

for at stille præmier der som kan hentes af medlemmerne. 

Medlem 635: understreger at hvis man ar vundet en præmie så skal man også have den. 

Medlem Gert: er overbevist om at det fremover godt kan lade sig gøre at finde en anden 

løsning.  

Medlem 1545: spørger til om vi ikke allerede har ændret kurs fra vin til gavekort. 

 

Formanden takker for fremmøde og gentager opfordringen om at komme med forslag til 

ændringer, så vi kan drøfte det på generalforsamlingen. 

Også en opfordring til at melde sig ind i vikingerne som starter søndag d. 31/10-21 

 

Referent: Flemming Klein 3241 


