Referat af generalforsamling
for Albertslund Golfklub 2017
Afholdt 22. februar 2017 i Kongsholmcenteret i Albertslund
Der var 92 stemmeberettigede tilstede. Heraf 2 fuldmagter
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand. (ulige år).
8. Valg af kasserer (lige år). Ikke aktuelt
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Aksel Beckmann bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Steen
Larsson som dirigent.
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Steen blev valgt med akklamation.
Steen kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, samt at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Steen forestod valget af stemmetællere.
2 medlemmer fra salen blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Steen Larsson gav herefter ordet til klubbens formand Aksel Beckmann, for kommentarer
til den udsendte beretning.
Aksel berørte flere punkter i sit indlæg (her gengivet i kort form):
Inddragelse og involvering.
Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til, at engagere sig og blive involveret i
klubbens aktiviteter kun gennem dette udvikler vi klubben.
Inddragelse, involvering og frivilligt arbejde er en forudsætning for, at vi kan drive vores
klub.
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Frivillighed
Vi skal huske at værdsætte vore frivillige – takke dem for de timer de lægger og deres
engagement og ikke kun lede efter hullerne i osten, når der ind i mellem er et eller
andet der ikke fungerer sådan, som man selv ville have gjort det.
Der er rigtig mange, der giver en hånd med i klubben, nogle får pt. frikontingent for det.
På generalforsamlingen fremlægger vi resultatet af den dialog, bestyrelsen har haft med
grupperne på baggrund af sidste års debat. Der er umiddelbart enighed med grupperne
om det opnåede resultat, så der skal ikke stemmes, men bestyrelsen ønsker dog den
tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om vi i fællesskab med grupperne har ramt det
rigtige niveau.
Medlemssituationen
Generelt taber klubben lidt flere medlemmer end der kommer ind hvert år, via golfens
dag og åbent hus.
Bestyrelsen fremlægger senere et forslag omkring indførelse af flexmedlemmer foreløbig
til afprøvning i sæson 2017.
Det er vores håb, at vi også gennem dette forslag kan tiltrække nogle af de nye
medlemmer golfsporten får i disse år. Vi er dog helt på det rene med, at det er
medlemmer, der ikke er superengagerede klubmedlemmer.
PRO
En af de meget positive ting vi gennemførte i 2016 var ansættelsen af en ny PRO til
vores klub.
Jacob Gøth Rasmussen har fået godt fat i klubben på mange områder, begyndere,
ungdom, klubgolfere og elite, har været katalysator for, at vi har fået 3 overdækkede
udslags steder på drivingrange.
Sponsorarbejdet
Vores klub fik nyt sponsorudvalg i 2016, og det har allerede givet pote. Udvalget
arbejder seriøst både på at fastholde de sponsorer, som vi har og også på at tiltrække
nye sponsorer.
Sørg for, at I medlemmer også støtter vore sponsorer. Så nævn, at I kommer fra
Albertslund Golfklub, når I bestiller bord på Wittrup, køber smørrebrød til en
regionsmatch hos Karl Johan eller køber ind til jeres næste fest i Superbrugsen i
Vestcentret, køber god vin eller spiritus i Kokkens Vinhus.
Ungdomsarbejdet
Ungdom er vigtig i en golfklub og det er vigtigt, at vi alle bakker op om at tiltrække
flere medlemmer blandt de yngre. Jo flere vi får ind der – jo flere voksne plejer der også
at komme.
Nogle af vore unge bliver så gode, at de kan spille med i turneringer.
I den forbindelse har jeg hørt, at nogle – sikkert få medlemmer – ikke ønsker at spille
med de unge.
Hvis det er sandt må jeg bare sige, at det er for mig uforståeligt, hvad er der et være
bange for?
Hvad kan man risikere ved at gå sammen med en ung dreng på 14, der på et par år har
spillet sig ca. 10-15 slag ned under ens eget handicap?
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Klubliv
Det er jo en udefineret størrelse, men for bestyrelsen betyder det noget så simpelt som
Liv i Klubben.
Det kan være, at vi sørger for, at der foregår noget andet og mere end en turnering.
Det er lettere at melde sig ud af en golfklub end ud af et fællesskab.
Klubliv er ikke noget, der nødvendigvis skabes ved styrede aktiviteter igangsat fra
bestyrelsens eller et udvalgs side.
Jo flere aktiviteter vi har, der kan kaldes klubliv og jo mere på tværs af aldersgrupper vi
har disse aktiviteter, jo bedre og hyggeligere bliver Albertslund Golfklub.
Jo større bliver fællesskabet i Albertslund Golfklub og jo sværere bliver det at melde sig
ud af dette fællesskab.
Respekt for hinanden – vær åben, vær nysgerrig.
Så får vi udviklet vores klub i en god retning.
Steen gav herefter mulighed for kommentarer og spørgsmål til beretningen.
Søren Andersen ønskede at høre, om der er tendenser eller en bestemt faktor, der får
folk til at melde sig ud.
Jesper kunne svare, at der ikke er nogen enkelt grund til udmeldelserne.
Det er både nye som gamle medlemmer – unge som ældre – på grund af sygdom såvel
som på grund af ønsket om større baner.
Beretningen blev herefter taget til efterretning med applaus.
Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Steen gav ordet til Klubbens kasserer, Knud Heinrichs.
Knud kommenterede regnskabet med følgende:
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultat
Året resultat for 2016 blev et underskud på 174.625 kr. mod et forventet resultat ifølge
budget på 41.000 kr. i overskud, altså mere end 200 t.kr. i negativ afvigelse.
Den primære årsag til underskuddet er først og fremmest manglende
kontingentindtægter på ca. 185 t. kr. svarende til et fald i antallet af aktive
seniormedlemmer på ca. 40 i forhold til det forventede.
Resultatet må anses som værende utilfredsstillende.
Likviditeten i årets løb har ikke givet anledning til problemer, dog har vi et fald af
likvider på 132 t.kr. i forhold til året før. Vi har ikke haft behov for at trække
på klubbens kassekredit, hvilket gør os mindre afhængige af vores
bankforbindelse.
Vi har en tilgang på anlægsaktiver på 114 t. kr., som vi afskriver over de kommende år.
Derudover er der anvendt 54 t. kr. til overdækning af en del af drivingrangen
som er taget fra den særlige pulje.
Fremtiden
Bestyrelsen indstiller at kontingentet forhøjes med 200 kr. til 5100 kr. for aktive
seniormedlemmer og de øvrige grupper forhøjes tilsvarende.
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Budgettet for 2017 viser et forventet overskud på 29 t. kr.
Kontingent indtægterne er baseret på 435 seniormedlemmer, 23 juniorer, 15 ynglinge og
studerende samt 25 passive medlemmer. Derudover forventer vi en tilgang af
nye medlemmer på 25.
Referatet henviser i øvrigt til klubbens regnskab for tydeliggørelse af de forskellige
poster.
Herunder vises kun få slides fra generalforsamlingen – Indtægter og Udgifter.
2015

2016

Budget 2016

Budget 2017

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

Note

Indtægter:
1 Kontingenter, indskud
Skabsleje
Greenfee
Sponsorindtægter
Drikkevaresalg, netto
Kaffemaskine og diverse
2 Turneringsudvalg, netto
Indtægter i alt

Udgifter:
3 Banedrift
4 Ungdomsudvalg
Driving range/træner
Elitehold
Klubhusdrift
5 Administration
Sponsorudvalg
Begynderudvalg
Infoudvalg
DGU
Udgifter i alt:

2.456.174
155.200
54.529
77.750
78.596
-4.370
25.412
2.843.291

2015
2016
1.369.255
10.675
50.291
108.750
174.265
581.630
4.900
19.567
0
85.352
2.404.685

2.263.930
159.950
58.042
89.085
59.137
-20.877
31.385
2.640.652

1.401.975
8.867
128.339
9.367
221.305
588.862
103
14.903
0
77.699
2.451.420

2.456
155
55
75
58
0
22
2.821

2.392
160
60
90
68
-15
32
2.787

Budget 2016 Budget 2017
1.427
1.400
6
-7
100
162
21
15
189
178
546
571
5
1
20
2
0
0
85
85
2.399
2.407

Knud havde selvfølgelig mange flere slides til at klarlægge regnskabet
Herunder resultat af drift, afskrivninger, finansielle poster, passiver og
finansieringsopgørelse.
Der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabet.
Steen kunne på baggrund af forespørgsel til salen og akklamation konstatere, at
forsamlingen kunne godkende klubbens regnskab for 2016.
Ad.4. Fastsættelse af kontingent og indskud og forelæggelse af budget 2017
Igen var det Knud Heinrichs, der fik ordet under denne fremlæggelse.
Kontingent og administrationsgebyr
Bestyrelsen fremlagde bestyrelsens forslag kontingentets størrelse for 2017.
Det indebærer, at kontingentet stiger fra nuværende 4.900,00 kr. til 5.100,00 kr.
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Størrelsen på administrationsgebyr fastholdes.
Benny Runøe rejste spørgsmålet om kontingentets størrelse med overskridelsen af
5.000,00 kr. – mærket, ville komme over en grænse, der ville blive bemærket af
eventuelle nye medlemmer?
Lars Engel foreslog at lade kontingentet stige med mere end de 200,00 kr., der er lagt
op til. Af budgettet fremgår det, at vi skal have et bestemt antal nye medlemmer for at
holde økonomien på ret kurs. Hvis vi lader kontingentet stige med lidt mere, vil vores
afhængighed af nye medlemmer falde.
Efter en kort debat blev forslagene sat til afstemning.
Lars Engels forslag fik 3 stemmer for.
Bestyrelsens forslag fik overvældende flertal og blev derfor vedtaget.
Benny Runøes forslag bortfaldt derfor.

Kontingentforhøjelsen får effekt allerede i år.
Når opkrævningerne for årskontingents anden halvdel bliver udsendt ca. 1.8. vil den
indeholde de ekstra 200,00 kr. (hele stigningen).
I Vedtægternes § 3 står:
”Kontingentet er et kalenderårskontingent, men medlemmerne tilbydes at betale i 2
halvdele, med forfald den 1. februar og 1. august.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
Kontingentets størrelse kan dog reguleres indenfor et kalenderår med en
generalforsamlingsbeslutning og et tillæg til kontingentet, kan opkræves i august
måned samme år.”
Budget 2017
Dermed kunne bestyrelsens budget forelægges.
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Igen vises i dette referat kun oversigt over Indtægter, udgifter og årets resultat. For at
se et fuldstændigt budget skal man gå til klubbens hjemmeside – hvor regnskab og
budget findes under generalforsamling.
2016
Note

Indtægter:
1 Kontingenter, indskud
Skabsleje
Greenfee
Sponsorindtægter
Drikkevaresalg, netto
Kaffemaskine og diverse
2 Turneringsudvalg, netto
Indtægter i alt

2.268.830
159.950
58.042
89.085
59.137
-20.877
31.385
2.645.552
2016

Note
Udgifter:
3 Banedrift
4 Ungdomsudvalg
Driving range/træner
Elitehold
Klubhusdrift
5 Administration
Sponsorudvalg
Begynderudvalg
Infoudvalg
DGU
Udgifter i alt:

1.401.975
8.867
128.339
9.367
221.305
588.862
5.003
14.903
0
77.699
2.456.320

Budget 2016

Budget 2017

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

2.456
155
55
75
58
0
22
2.821

2.392
160
60
90
68
-15
32
2.787

Budget 2016

Budget 2017

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

1.427
6
100
21
189
546
5
20
0
85
2.399

1.400
-7
162
15
178
571
1
2
0
85
2.407

Debat om udgifter til træner:
Ulla Høvring ville gerne vide, hvorfor udgifterne til træneren var blevet så meget større.
Svaret har flere årsager.
De sidste år har udgifter til træning ligget under de konti, hvor den blev brugt. F.eks.
ungdom, begyndere og elite.
Det er nu samlet under Træneren. De tidligere anvendte konti er så formindsket
tilsvarende.
Der er dog ingen tvivl om, at udgiften til træneren er steget yderligere.
Det sker i en satsning, hvor bestyrelsen ønsker at give mulighed for at skabe klubliv via
træneren.
Satsningen sker ikke kun med træneren. Overdækningen på range, flexmedlemskaber og
turneringkalenderen skal også ses i den sammenhæng.
Steen kunne herefter – på baggrund af applaus konstatere, at forsamlingen kunne
anerkende klubbens budget for 2017.
Budgettet skulle ikke vedtages – kun fremlægges.
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Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Forslag om Fleksmedlemsskaber 2017:
Bestyrelsen havde i indkaldelsen til generalforsamlingen fremsat følgende:
Forslag om Fleksmedlemsskaber 2017
Bestyrelsen ønsker at få mulighed for at klubben i 2017 kan tilbyde 3 nye
medlemstyper.
Bestyrelsen ønsker, at 2017 kan være et prøveår, hvor mulighederne og
begrænsningerne for nye medlemskaber undersøges.
Bestyrelsen forpligter sig til at dokumentere udviklingen gennem 2017 på
generalforsamlingen 2018 - hvor der vil blive fremsat forslag om enten en
vedtægtsændring - med nye medlemstyper - eller en ophævelse af prøveåret.

Jesper gennemgik de forhold, der vil kunne komme til at gælde for fleksmedlemmer og
introduktionen af dem i klubben.
I 2017 kan klubben tilbyde 3 nye medlemstyper:
Fleksmedlemskab 1 – 2 – 3.
Forudsætningen for at indføre disse medlemstyper er:
Ingen nuværende medlemmer kan skifte til Fleksmedlemskab før tidligst om 3 år.
Intet tidligere medlem kan i en karensperiode på 2 år opnå Fleksmedlemskab.
Nuværende medlemmer kan – efter 3 år – via en venteliste, komme på tale til et
Fleksmedlemskab.
For hver 3. Fleksmedlem kan et medlem fra ventelisten overgå til Fleksmedlem.
Fleksmedlem 1
Modtager DGU-kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamlingen.
- Ret til at spille på egen bane og benytte træningsanlægget mod betaling af greenfee.
- Krav om et registreret handicap.
Klubben fører handicap efter gældende regler. Ved indmeldelse skal eventuelt HCP
kunne dokumenteres.
- Kontingent til DGU og bladet ”Dansk Golf”.
Giver ikke ret til deltagelse i turneringer i klubben, i DGU-regi eller regionsmatcher
Har ikke krav på rabatordninger i forbindelse med greenfeesamarbejde.
Pris: Årligt kontingent: 700,00 kr. Intet indskud.
Fleksmedlem 2 – hjemmeklub
Modtager DGU-kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamlingen.
- Ret til at spille på egen bane mod betaling af nedsat greenfee.
- Kan frit benytte træningsanlægget
- Krav om et registreret handicap. Klubben fører handicap efter gældende regler. Ved
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indmeldelse skal eventuelt HCP kunne dokumenteres.
- Kan deltage i klubarrangementer mod ekstra deltagerfee
- Kontingent til DGU og bladet "Dansk Golf".
- Mulighed for bestilling af træningslektioner hos klubbens trænere.
- Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
Giver ikke ret til deltagelse i turneringer i klubben, i DGU-regi eller regionsmatcher
Har ikke krav på rabatordninger i forbindelse med greenfeesamarbejde.
Primært målrettet personer, som spiller mindre end syv gange i sæsonen på
hjemmebanen.
Pris: Årligt kontingent: 1.200 Kr. Intet indskud.
Fleksmedlem 3 - Hjemmeklub
Modtager DGU-kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamling.
- Ret til at spille fem gratis runder på egen bane. Efter fem spillede runder betales
nedsat greenfee på egen bane.
- Kan frit benytte træningsfaciliteterne
- Krav om et registreret handicap. Klubben fører handicap efter gældende regler. Ved
indmeldelse skal eventuelt HCP kunne dokumenteres.
- Kan deltage i klubarrangementer mod ekstra deltagerfee
- Kontingent til DGU og bladet "Dansk Golf".
- Mulighed for bestilling af træningslektioner hos klubbens trænere.
- Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
- Mulighed for leje af bagskab
- Mulighed for at deltage i klubbens turneringer – mod betaling af matchfee og nedsat
greenfee.
Giver ikke ret til deltagelse i turneringer i DGU-regi eller regionsmatcher
Har ikke krav på rabatordninger i forbindelse med greenfeesamarbejde.
Pris: Årligt kontingent: 2.000 kr. Intet indskud.
Ovenstående forslag er ikke helt afklaret i forhold til priser, men det væsentlige i
fremlæggelsen er princippet i, at klubben kan tilbyde Fleksmedlemskaberne.
For at kunne tilbyde Fleksmedlemskaberne er en vedtægtsændring nødvendig.
Bestyrelsen foreslår derfor:
§3 i vedtægterne ændres
I vedtægten står nu:
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter
følgende
medlemskategorier:
1. Juniorer: Til og med det kalenderår man fylder 18.
2. Yngling: 19 til 21 år inkl.
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3. Studerende og lærlinge: Fra 22 år inkl. Den studerende skal kunne forevise studiekort
og være
SU berettiget, eller forevise elevkontrakt
4. Seniorer: Fra og med det kalenderår man fylder 22 år.
5. Passive medlemmer
6. Rangemedlem
Der tilføjes:
7. Flexmedlemmer
Enkelte spørgsmål fra salen – herunder om ordningen var etårig og om forsamlingen
derfor skulle afgøre medlemstyperne igen næste år – blev besvaret.
En vedtægtsændring er en vedtægtsændring. Hvis bestyrelsen eller medlemmer ønsker
andre forhold næste år, så tager generalforsamlingen stilling til det efter forslag.
Det blev ligeledes oplyst, at Fleksmedlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Dette er en vedtagelse i DGU, som vi naturligvis følger.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, herunder en bemyndigelse til bestyrelsen til at
arbejde med Fleksmedlemskaber i prøveåret 2017 på de skitserede vilkår, blev samlet
sendt til afstemning.
Ændringsforslaget til vedtægterne, samt bemyndigelsen til bestyrelsen blev vedtaget
med akklamation.
Det pointeres, at der ud over vedtægtsændringen i §3 også sker en ændring i §2 – idet
der tilføjes Fleksmedlem som medlemstype.
De reviderede vedtægter kan ses på hjemmesiden og kan udleveres via klubbens kontor.
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
- Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer
Ad. 7 Valg af formand (ulige år).
Aksel Beckmann var på valg - og var villig til genvalg.
Aksel blev valgt med akklamation.
Ad. 8 Valg af kasserer (lige år).
- Ikke aktuelt
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Erik Jensen – som var villig til genvalg
Allan Larsen – som ikke genopstillede
Henning Madsen – som ikke genopstillede
Bestyrelsen indstillede følgende til valg til bestyrelsen:
- Bo Christensen (tidl. suppleant)
- Svend Troelsen
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Generalforsamlingen valgte med akklamation Erik Jensen, Bo Christensen og Svend
Troelsen.
Ad. 10 Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen havde indstillet Lene Strandby Andersen til valg som suppleant til
bestyrelsen.
Lene blev valgt med akklamation.
Ad. 11 Valg af revisor og revisorsuppleant.
Inge-Lise Bækmand var på valg som revisor og var villig til genvalg
Inge-Lise blev valgt med akklamation
Hans Otto Sørensen var på valg som revisorsuppleant og var villig til genvalg.
Hans Otto Sørensen blev valgt med akklamation.
Ad. 12 Eventuelt
Steen Larsson spurgte til andre spørgsmål og kommentarer fra salen.
Ingen begærede ordet.
Årets hole-in-one præmier blev uddelt.
Der var 1 spiller der havde lavet hole-in-one.
Bente Klitgaard har den 15. juni lavet hole-in-one. (I Pink Cup. Hvilket indbragte
indsamlingen ”Støt brysterne” 25.000,00 kr.) Bente var ikke tilstede.
Bente modtager et fad fra XO-living.
- derud over er der 2 spillere, der på udebane har lavet hole-in-one:
Henrik Rasmussen på Arreslöv – hul 15, den 8.oktober.
Jan Olsen på Vallensbæk – hul 2, den 21. december
De må dog i denne sammenhæng nøjes med hæderfuld omtale.
Klubbens priser blev uddelt.
Klubbens pris
Modtageren var Lene Strandby Andersen og indstillingen til klubbens pris i 2017, lød som
følger:
”Jeg vil gerne nominere Lene Strandby Andersen, som jeg arbejder sammen med i
juniorudvalget. Når man er med i frivilligt arbejde som vi er, så er det en kæmpe gave
at arbejde sammen med en som Lene. Hun holder tråd i alle opgaverne i juniorudvalget,
så vi ikke taber noget på gulvet, og så snart vi skal lave nogle konkrete opgaver som et
fællesarrangement eller lignende, så går Lene forrest og viser vejen – hver gang.
Samtidig er Lene er et sødt, rart og varmt menneske, som jeg godt kan lide at arbejde
sammen med. Da jeg skulle køre hendes sønner og Snorre til træning i Kokkedal, havde
Lene helt uopfordret sørget for kaffe til mig og Jacob, så træneren ikke stod og frøs i
den kolde hal. Det er for mig et godt eksempel på Lenes store betænksomhed og
villighed til at gå det ekstra skridt, for at vi alle sammen har det godt i klubben.”
Lene modtog en flot kurv med varer fra SuperBrugsen.
Bestyrelsens pris
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Modtager var Allan Larsen og indstillingen til bestyrelsens pris 2017, lød som følger:
”Prisen gives til et medlem, der virkelig har sat sit præg på klubben.
I turneringer – i festligt lag – i arrangørrolle og i maskinrummet, hvor klubbens drift
fastlægges og udføres.
Her er ikke noget med at gå og gemme sig eller være skjult ressource.
Han har stået i forreste række gennem mange år – med alt hvad det indebærer.
Meninger – til tider skarpe holdninger – bliver fremsat og konkrete ideer bliver udført
uden nævneværdigt omsvøb.
Det har været og er dog altid med klubbens bedste for øje.
Det konkrete frem for tankespind – løsningen frem for overvejelser – handling frem for
diskussion. Det er forhold, der har kendetegnet prismodtageren.
Sådanne evner kan der godt være brug for i en klub, hvor der findes så mange ideer om
hvordan ting kan eller skal gøres.
Flere mener, der er noget forkert med spillehandicappet og det er nok også rigtigt. Det
skal vi have set på.
Han, for det er en han, har fået et særligt golfjern gjort til noget særligt – odiøst –
udskældt. En prostata-putter.
Et farligt våben for dem han spiller mod.
Han arrangerer gerne matchture for mange medlemmer – til stor glæde og
fornøjelse….og så vinder han selv præmierne… men vi kommer igen år efter år.
Klubben kan takke for mange timers arbejde og uopslidelig energi for klubbens virke.
Vi i bestyrelsen takker for godt samarbejde gennem 11 år.
Han har nu valgt at træde ud af bestyrelsen – af egen drift – men vi ser ham helt sikkert
stadig i klubben og på banen.
Vi takker også hans kone for lån af Allan Larsen.”
Allan modtog et rummeligt gavekort til Sallies restaurant og snackbar.
Årets Schou-Madsen trofæ
Schou-Madsen trofæet bliver overrakt til vinderen i klubmesteren i hulspil.
I 2016 var det Simon Jørgensen, som fik pokalen overrakt af Jannik Petersen.
Baneudvalget
Bjørn Foss fremlagde baneudvalgets plan for 2016.
Han fortalte, at der ikke skal ske det helt store i år.
Bjørn fortalte lidt om begrundelsen for at fælde det store træ bag ved green – hul 9.
Rødderne trænger op på green for at få den vand og næring der er let tilgængelige der.
Desuden er træet begyndt at rådne og er derfor i fare for at vælte – ukontrolleret.
Turneringsudvalget.
Vi mødes til regionsgolf – møde den 9.3. kl. 19.00 i klubhuset.
Om turneringer
Jesper holdt et oplæg om Turneringsformatet, som er lavet lidt om i år.
Oplægget refereres ikke her men oplægget vedlægges som et bilag.
Tak til afgående aktive
Tak til Bjarne Meyer-Frederiksen, so har afsluttet et kapitel i Begynderregi.
Vi håber han stadig vil kunne ses mandag aften i klubben.
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Tak til Allan Larsen og til Henning Madsen for mange års bestyrelsesarbejde.
Afslutning:
Steen Larsson afsluttede sin rolle med at takke for god ro og orden.
Aksel Beckmann afsluttede generalforsamlingen med at takke Steen for en god indsats
som dirigent, og ønskede alle en god sæson 2017.
Referatet er godkendt

_________________________________Dato:__________________________
Steen Larsson
Dirigent
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