
Referat  - Generalforsamling  
Lørdag, den 27. november 2021 - kl. 14.00 
Antal fremmødte: 38 + bestyrelsen 
 

1. Valg af dirigent – Hans Christian Thoning valgt 

Rettidig indkaldelse d. 11/10 via nyhedsbrev blev godkendt. 

Stemmetællere: Joan Bellis Olsen og Margit Buhl. 

2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år  

Annie forelagde beretningen. Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Gennemgang af regnskab af Carl Chr. Deichgræber. Regnskab blev godkendt. 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent – Klaus Lund tilføjede at vi skal have i 

mente, at der kommer omkostninger til rekruttering.  

Kontingent uændret som det er. Budget og fastsættelse af kontingent blev godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen – der er ingen forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmer (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. november 2021) 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmer.  

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:  

På valg er: Annie Lauridsen, Niels Brinck, Flemming Karris Sørensen  

Mulige kandidater inden optælling af stemmer: Flemming Karris, Niels Brinck, Annie 

Lauridsen, Kim Mortensen 

Efter optælling: Annie Lauridsen, Flemming Karris Sørensen og Kim Mortensen blev valgt 

Samt de to suppleanter: Niels Brinck og Kirsten Kaltoft                                                                 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er Carl Chr. Deichgräber og Flemming Pedersen  

Carl Chr. Genvalgt. Anne Lise Hansen valgt (Annie spørger hende) 

9. Eventuelt 

Niels uddelte Klubmesterskab præmier og opfordrede flere til at melde sig til 

Klubmesterskab. 

Klaus Lund og Michael Hansen (ejer af Wine & Delights) overtager restauranten pr. 1/1-22. 

Simpel menukort, service og I kan regne med dem. 

Peter Nielsen tilføjede, at vi skal være gode til at støtte op om restauranten, så vi igen kan få 

den hyggelige atmosfære tilbage, som stedet er kendt for. Peter meddelte samtidig, at det 

var en skam, at ofte når der blev sendt meddelelses ud, fra baneselskabet, til medlemmerne 

blev de overgivet til pressen der allerede to timer efter udsendelsen ringede for at tale med 

ham. Vi burde have den tillid til hinanden, at det ikke var nødvendigt at pressen blev 

indblandet.  
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