
Referat af generalforsamling okt. 2022 

 

35 deltagere 

 

1. Valg af dirigent (opstiller: Johnny Falck Pedersen (Buller)) 

Buller blev valgt enstemmigt 

Generalforsamlingen godkendt, da den er indkaldt rettidigt 

2. Formandens årsberetning. 

Formanden beretter at vi startede sæsonen med en introdag. Vi har været så heldige at vi har fået en del 

nye medlemmer i år, så vi har haft 126 medlemmer. Vi har også en del gode sponsorer, men har stadig 

plads til flere. Det er bl.a. pga sponsorater, at vi har råd til at give alle de gaver som vi gør.  

Vi har igen i år haft succes med ÅH, også selvom den ligger på en torsdag. Vi har i år haft en ny sponsor 

(Sydbank) med som lavede et specielt arrangement på hul 9, hvor der bl.a. var kaffevogn. Det var en stor 

succes. 

Vi havde tur til fremmedbane. I år gik turen til Gilleleje. Der var 19 der deltog, men vi vil gerne op på 20 

deltager for at turen er økonomisk rentabel. Vi, bestyrelsen, skal bruge vinteren på at retænke tur til 

fremmedbane og kommer med et udspil til næste års matchprogram. 

Vi har afholdt HHMC i oktober. Der er nærmest kø og igen i år er der overtegnet. Det var Vallensbæk der 

vandt i år.  

Vi har i bestyrelsen valgt at droppe målepunkterne, men kan det til trods konstatere at der har været god 

tilslutning til hyggematcherne. Vi er i løbende dialog omkring formatet på hyggematchen og vi har deri 

besluttet at det er og bliver hyggematcher med sjove og anderledes spilformer. 

Vi skal evaluere på om vi har truffet den rigtige beslutning i forhold til vores beslutning om præmier til 

hyggematcherne. 

Formanden skamroser bestyrelsen 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og budget for 

det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent: 

Kassereren gennemgår regnskabet.  

1505: spørger til overførslen i forhold til om det i alt er ca. 19.000 kr.  dette bliver bekræftet. 

Regnskabet er godkendt. 

Budgettet bliver gennemgået. Bl.a. betyder det at kontingentet bliver sat op til 550  

Budgettet blev godkendt 



 

4. Indkomne forslag herunder forslag fra bestyrelsen. 

Forslag fra 2734: lade den gennemgående turnering gå gennem alle helligdage også, så der ikke vil gå så 

lang tid mellem to spillerunder  

867: forklarer at der under normalt kun er 1 helligdag der kommer i spil, samtidig vil klubben ikke lade os 

booke banen. 

2734: forslår at alle bare kan booke sig ind på helligdagene uden at tiderne er booket. 

2403: der er en praktisk ting, der ikke skal stå som en hindring. Bestyrelsen taster scorekort og det kan 

være svært at bede et bestyrelsesmedlem om at tage i klubben for hente scorekort. 

1034: kunne man i stedet skippe hyggematchen i maj måned? 

639: synes ikke at der skal laves spil på en helligdage. 

246: foreslår at vi når vi lægger matchkalenderen at vi kigger på at mindske afstanden mellem matcherne. 

3935: kunne man overveje at flytte ÅH til en onsdag…… 

558: støtter op om at sløjfe hyggematchen i maj. 

2086: det vil betyde at vi skal aflevere præmier for 3 måneder…….. 

385: det kan være at ægtefællen har lagt beslag på manden sin og derfor støtter medlemmet ikke op om 

forslaget. 

Formanden bakker op om sløjfe en hyggematch 

635: bakker ikke op om forslaget. 

3016: vi skal glemme at spille i weekender.  

2464: bakker op om at spille en gældende runde på helligdagene 

1739: forslår et ændringsforslag og vil stemme om at fjerne en hyggematch. 

1505: det er vigtigere at spille konkurrence end hyggedage 

Forslaget blev nedstemt. 2 stemmer for og 33 imod. 

 

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægterne i forhold til indkaldelse til generalforsamling. 

Forslaget er godkendt enstemmigt. 

 

Bestyrelsen forslår en kontingentstigning til 550 kr. pr. år. Pga. generelle prisstigninger. 

Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

 



 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Kim Stougaard, Flemming Klein og Niels Vestergaard er på valg og ønsker 

genvalg for en 2 års periode. 

Alle tre blev genvalgt 

 

6. Valg af 2 revisorer (Poul Kjær Andersen og Michael Ottesen stiller op) 

Begge to blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

3016: forslår at vi vender tilbage til vinpræmier i stedet for gavekort.  

Formanden svarer at vi vægter OWO  

284: forklarer at det er et problem med de uafhentede præmier i form af vin  

639: det er fint med gavekortene og kan godt huske hvor svært det er med opbevaringen af vinen. Vil også 

lige sige tusind tak for bestyrelsens arbejde.  

3534: kunne man evt. også give gavekort til cafeen.  

1024: vil gerne præcisere at bestyrelsen gør et fremragende stykke arbejde 

2403: vi har en erklæret hensigt om, at vi skal bruge vores sponsorer men det kan være svært at fordele 

alle sponsorer ligeligt. 

 

Formanden runder generalforsamlingen af med at takke Buller for et godt arbejde. 

Tak for i år 


