
Generalforsamling d. 15/11-2020 

Søndag den 15. november klokken 15.00 i restauranten 

Dagsorden jf. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

Hans Chr. Thoning blev valgt. Rettidigt indkaldelse blev 
godkendt. 

Stemmeoptællere: Inge Aasted og Betty Thoning 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Annie forelagde beretningen. 

Beretningen blev godkendt 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Carl Chr. Deichgræber forelagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Forelæggelse af budget og godkendelse af kontingenter 

Kontingentet er uændret. Budget blev godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen: "Forslag om, at Info-nyt fremover kun 
udkommer i en elektronisk (netbaseret) udgave." 

     Bestyrelsen vil på mødet motivere forslaget. Annie  

forelagde det i beretningen. Det blev godkendt. 

6. Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke kommet nogle forslag. 

7. Valg af bestyrelse: Hans Jørn Bollerslev, Flemming Pedersen 
og Karsten Skjøtt er på valg. 



Forslag: Tage Bull, Hans Jørn Bollerslev, Karsten Skjøtt, Peder 
Lind, Kim Mortensen, Erhardt Jull. 

Forslag som sagde nej tak: H. P. Andersen, Henning Terp-
Petersen, Kirsten Kaltoft, Mogens Jensen, Kjeld Sloth 
Pedersen. 

Valgt blev: Hans Jørn Bollerslev, Tage Bull og Karsten Skjøtt 

 

Valg af 2 suppleanter: Kirsten Kaltoft og Kim Mortensen er 
på valg 

Forslag: Kim Mortensen, Kirsten Kaltoft og de blev begge 
valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Carl Chr. Deichgræber blev valgt som revisor 

Flemming Pedersen blev valgt som suppleant. 

9. Eventuelt 

Ang. Restaurant – Knud Bukh sammen med et par andre 
golfspillere vil skabe en bistro, som kommer golfspillerne 
tilgode. Klaus Lund og Michael Hansen sammen med Knud 
Bukh og Jan Pedersen vil sammen finde en løsning, som gerne 

skulle munde ud i en bistro med fornuftige priser og et lille 
udvalg af mad.  

Knud Bukh kom med en opfordring til at få input fra 
medlemmerne til, hvad de har af ønsker. 

Peter Nielsen: Der kan ikke bygges mere, så det er en 
udfordring. Så derfor har de fundet en god løsning med en 
golfsimulator ved siden af driving range. Derudover kommer 
der samme sted flere bagskabe – ca 40 skabe mere forventes 

der at blive sat op indenfor de nærmeste måneder. Der kom 
et forslag/idé fra medlemmerne om der også kunne blive 



plads til de overnattende gæsters bags, så de ikke skal stå i 
klublokalet. 

Peter fortæller, at banen forventer et 0,- resultat og det er de 
godt tilfreds med. 

Hans Peter Andersen er ansat som pedel og det går rigtigt 

fint. Rengøring er også et punkt, som bliver vægtet højt. 

Flemming Karris Sørensen: Berettede om Sommerturneringen, 
Annie Lauridsen vandt B-rækken og Sigfred Hansen tog 

præmien i A-rækken. 

Opfordring fra Ernst Brogaard Andersen om, at vi skriver 
noget mere i nyhedsbrevene om hvad der sker i klubben og 
hvad Bestyrelsen har af opgaver.  

Vi vil også gerne have mere input fra medlemmerne til 

nyhedsbrevene/Infonyt. 

Annie opfordrer til at der findes flere Skovtrolde. 

Adam vil gerne have ændret FB fra ”Spiller til spiller” over til 

”Blåvandshuk Golfklub” – Niels Brinch fortalte, at siden er 
ment til medlemmer og ikke hverken klubben eller centret. 

 

 


