
Referat Generalforsamling torsdag den 23/1 2020 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lars Nauheimer som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. Han 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden Bent Johannsen 

Formanden aflagde beretning, som på forhånd var sendt ud til alle medlemmer. 

HC Freiberg kom med en kommentar om, at der var sket et par opdateringer omkring 

projektet med at etablere vandingsanlæg til banen. Ellers var der ingen kommentarer til 

beretningen, som blev vedtaget med applaus. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse ved kasserer Peter Olsen. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som hermed blev godkendt med applaus 

4) Fastsættelse af indskud og kontingent og fremlæggelse af næste års budget ved kasserer 

Peter Olsen 

Der var ingen spørgsmål til kontingent og budget, og hermed var kontingent godkendt. 

5) Valg af formand — på valg var Bent Johannsen der ikke modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslog valg af Brian Kristensen som ny formand. 

Brian præsenterede sig selv og sin kandidatur. Der var ingen anden forslag til formand, så 

han var dermed valgt uden modkandidat. 

6) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen — på valg var: 

- Hans Christian Freiberg - modtog genvalg 

- Peter Olsen — modtog genvalg 

- Erna Hvedemose — modtog ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Pia Kristensen 

Der var ikke andre forslag, og dermed er kandidaterne valgt uden modkandidater. 

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen — på valg var Simon Vestergaard og Tage 

Ebbesen 

Bestyrelsen foreslog valg af Michael Andersen og Tage Ebbesen 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant — på valg var Ingolf Bossen og Carl Peter 

Thiedemann 

Bestyrelsen foreslog genvalg 

Begge blev valgt uden modkandidater 



9) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Forslag fra medlemmer skal iflg. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 

den 18. januar 2020. 

Der var ingen forslag kommet. 

10)Eventuelt 

Den afgående formand Bent annoncerede, at Regel og Handicap udvalget afholder 

regelaften den 25/3 kl. 19 i klubhuset. Turneringsdommer fra DGU Nicolai Madsen fra DGU 

kommer og fortæller om reglerne på en letforståelig måde samt giver en gennemgang af 

reglerne for det nye handicapsystem, der træder i kraft pr. 1/1 2021. Mødet er gratis for 

klubbens medlemmer. 

Bent fortalte, at Hole in One på vintergreens ikke giver en flaske whiskey fra klubben og det 

bliver heller ikke registreret i klubbens Hall of Fame. 

Kaffen stiger til 8 kr pr. kop. 

Formanden efterlyste frivillige til at hjælpe med rengøringen af de nyrenoverede 

omklædningslokaler. 

Hans Jørgen Hansen overrakte præmier i parturneringen. 

HC Freiberg sagde på bestyrelsen vegne tak til Bent og Erna for deres arbejde i bestyrelsen. 

Samtidig bød HC velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen. 

Dernæst takkede Bent for de 4 år som formand og ønskede de nye medlemmer 

velkommen og god vind fremover. 

Teodor har planlagt en oprydningsdag i foråret og opfordrede medlemmerne til at komme 

og hjælpe. 

Kurt Gabs holdt en takketale for den afgående formand Bent. 

Dernæst takkede den afgående formand for god ro og orden. 

Referent Erna Hvedemose 
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