
Udsat 2020 generalforsamling i Herreklubben 

Torsdag den 20. Maj 2021 efter matchen 

1. Valg af dirigent 
Bo blev valgt til dirigent 

2. Beretning over det forløbne år 
Bernd fortalte om den coronaforstyrrede 2020 sæson. Selv med coronarestriktioner lykkedes det os at afvikle 19 
klubmatcher og årets udflugt, der gik Benniksgaard Golfklub. 
Venskabsmatchen mod Aabenraa blev udsat til i år, og spilles i Aabenraa på onsdag kl. 16:00. 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Bo fremlagde det reviderede regnskab 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag 

5. Aktiviteter og budget for det kommende år, samt fastsættelse af turneringsfee. 
Bo fremlagde budget for det igangværende år. 
Budgettet blev vedtaget med uændret turneringsfee. 

6. Valg til bestyrelse  
På valg i år er Bernd Jensen, Carsten johansen, Hans Svensson og Hans Popp (ved 
2021 generalforsamlingen er Sven Petersen, Christian Petersen og Peter Olsen på 
valg) 
Bernd ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Christian Friis til bestyrelsen. 
Det blev genvalg til Carsten Johansen, Hans Svenson og Hans Popp samt nyvalg af Christian Friis. 

7. Valg af suppleant – på valg er Niels Peter Hansen 
Genvalg 

8. Valg af revisor – på valg er Poul Christensen 
Genvalg 

9. Eventuelt 
 Intet 

Refereret af Carsten 

  



Bestyrelsesmøde den 3. juni 2021  

Dagsorden og referat 

0. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

1. Konstituering efter generalforsamlingen. 
Christian Friis er formand 
Peter Olsen er Kasserer 
Carsten Johansen er sekretær 

2. Opgaver i forbindelse med Torsdagsmatcher 
 a: Matchledere 
Matchkalenderen ændres i og med Christian Friis er indtrådt i bestyrelsen 
 b: Præmier, og indkøb af præmier 
Præmier er uændret (3 præmier i 3 lige store rækker), der er et pænt lager af bolde 
 c: Pølser 
Karina står for indkøb af pølser m.m. for golfklubben. Christian Friis vil forsøge at engagere et hold, som vil stå for grilning 
af pølserne. 
For at holde styr på forbruget af pølser skal de som ønsker pølser betale og skrive sig på ”pølselisten” samtidig med 
betalingen af turneringsfee. 
 d: Spisning den 1. torsdag i måneden, herunder leverandør 
På grund af Øster Højst Kro’s fleksibilitet ved bestilling af varm mad, så vil de være hovedleverandør ved månedsmatcher. 
Andre sponsorer vil så blive benyttet ved afslutningsmatchen. 
 e: Scoreindtastning i GolfBox 
Carsten står for indberetning af score, når han er forhindret vil vi forsøge at få Kjeld eller Hans-Jørgen til det. 
 f: Andet 
Intet 

3. Benyttelse af GolfBox ved tilmelding til Torsdagsmatcher og spisning. 
Vi forsætter som hidtil, hvor det kun er ved udflugten og afslutningsmatchen er et krav, at man forhånds tilmelder sig 

4. Venskabsmatcher 
Det er kun Aabenraa Golfklub vi har venskabsmatcher med. Årets match er spillet, og det er os der afvikler næste års 
match. Vi vil under næste års match aftale med Aabenraa hvad fremtiden er for disse matcher. 

5. Årets udflugt, som i år er en 2 dages tur 
Nogle spillere fra Herreklubben skal på tur til Himmerland Golf Klub. De vil se på muligheder for udflugt dertil. 

6. Orientering om herreklubben til ny medlemmer. 
Der var ingen særlige ideer. 

7. Andet 
Carsten oplyste, at der havde været et par fejl ved præmiefordelingen. For at imødegå det foreslog han, at matchlederen 
før præmieuddeling oplyser om handicapgrænserne for rækkeinddelingen, således at alle ved hvilken række de er i.  
Hvis der sker en fejl, så skal man påtale det straks, så fejlen kan rettes. Senere indkomne klager afvises. 
Der var enighed om at efterkomme forslaget. 

8. Næste møde 
Aftales efter behov 

Refereret af Carsten 


