
Referat fra ordinær generalforsamling 

Søndag den 12. november 2017 kl. 15.00  

Generalforsamlingen blev afholdt i Restaurant Ho Bugt 

Antal deltagere: 66 

1. Valg af dirigent: Hans Christian Thoning 

 

2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år: Formand Ernst Brogaard Andersen fremlagde 

beretningen. Godkendt.  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kasserer Annie Lauridsen gennemgik 

regnskabet. Godkendt. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: Kasserer Annie Lauridsen fremlagde 

budgettet osv.: Budgettet blev taget til efterretning, og forslag om uændret kontingent blev 

godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 

 

6. Forslag fra medlemmer (der er ikke indkommet forslag): Ingen 

 

7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 

       På valg er: Annie Lauridsen, Niels Brinck og Ernst Brogaard Andersen (modtager ikke genvalg).  

Forslag Sigfred Hansen, H.P. Andersen, Annie Lauridsen, Niels Brinck. 

Valgstemmerne fordeles således:  

 Annie Lauridsen nr.1 (60 stemmer) 

            Sigfred Hansen  nr. 2 (50 stemmer) 

Niels Brinck  nr. 3 (42 stemmer) 

 H.P. Andersen  nr.4  (31 stemmer) 

De 3 førstnævnte blev  hermed valgt  

Til suppleanter valgtes: 

 H.P Andersen  1. suppleant  

 Mogens Jensen 2. suppleant  

 

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant: Bjarne Rasmussen, Suppleant Annelise Hansen.                                                                                           

 

9.    Eventuelt: Annie overrakte blomst til Betty Thoning som tak for sekretærarbejdet, Hans Christian 

Thoning fik vin som tak for hjælpen som dirigent, og Bjarne Rasmussen fik vin som tak for revision af 

regnskabet. 

 



Gregers Mark overrakte gaver til Klubmestre og Årsmestre . 

 

Hans Jørn Bollerslev sagde farvel til Ernst og takkede for hans store arbejde i klubben som formand i 5 

år og bestyrelsesmedlem i 11, og udtrykte håb om, at han stadig ville være behjælpelig med mindre 

opgaver. Der blev overrakt en gave fra klubben og en gave fra golfcentret. 

 

Forslag fra Mogens Jensen: Forsøge at etablere samarbejde med omliggende klubber angående spil på 

hinandens baner –  evt. oprettelse af  et ad hoc udvalg til at undersøge mulighederne (H. P. Andersen 

havde samme overvejelser) – Annie svarede, at det har der været snakket med Jan Pedersen om, men 

det må ikke omfatte de nærmeste klubber, de det ikke må fratage os mulighederne for at få green fee 

fra disse klubber. 

 

Henning Terp foreslog asfaltering af vejen op til Golfcenteret. 

 

Jesper Nielsen savnede overdækning på udslagsbanen.  Annie gjorde opmærksom på, at det ville 

skæmme udsigten fra restauranten. 

 

10.  Annie Lauridsen takkede for fremmødet. 

 

 

Referatet godkendt: 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Formand - Ernst Brogaard Andersen  Dirigent - Hans Christian Thoning 


