Referat af generalforsamling
for Albertslund Golfklub 2018
Afholdt 27. februar 2018 i Kongsholmcenteret i Albertslund
Der var 69 stemmeberettigede tilstede.
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 2018 og fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand. (ulige år). Ikke aktuelt
8. Valg af kasserer (lige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Aksel Beckmann bød velkommen og konstaterede, at vi i år er blevet anvist et nyt sted
at afholde generalforsamlingen og håbede at alle medlemmer der har ønske om at
deltage har fundet vej.
Aksel 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.
Mikael Andersen og Birgitte Andersen
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):
Persondataforordning
EU har vedtaget en forordning som har til formål at sikre individets rettigheder over de
data som vedkommende har overdraget til virksomheder og organisationer i samfundet.
Forordningen indeholder mange emner om individets indsigtsret, ret til portabilitet af
data, ret til at blive glemt.
Der er forskellig lovgivning, der på mange områder giver virksomheder ret – og også pligt
til – at opbevare data om individet.
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Bestyrelsen følger løbende anbefalingerne fra DGU omkring, hvorledes vi skal agere for
at være compliant ift. vore medlemmers data.
Vi vil sørge for, at I bliver løbende orienteret, når der er nyt i området.
Mere værdi for medlemskontingentet.
Som nævnt i den skriftlige beretning får alle fuldtidsmedlemmer sammen med
årsmærket tildelt én Greenfee billet.
Målet er, at I benytter denne ekstra værdi til at tage en ven med til en omgang gratis
spil på vores dejlige bane i Albertslund. Håbet er at dette kan lede til, at der i løbet af
sæsonen kan være nogen af disse personer, der ønsker at melde sig ind i vores klub.
Jo flere der får lyst til det jo bedre kan vi fastholde kontingentet på det nuværende
niveau og måske ligefrem få råd til nogle af de ting, der ligger på kanten af, hvad den
nuværende økonomi tillader.
Som et yderligere medlemsgode for Fuldtidsmedlemmer har bestyrelsen også vedtaget at
åbne for gratis lån af klubhuset – det højloftede lokale – gennem hele sæsonen.
Det kan lade sig gøre via en kalender i Golfbox – og kontoret…. På ganske få og
almindelige betingelser.
Fleksmedlemsskaber
Udviklingen i antallet af fleksmedlemmer hen over prøvesæsonen er følgende.
Pr. 1.1.2018 har vi:
5 af type 1
10 af type 2
3 af type 3
Fuldtidsmedlemmer på venteliste for at blive fleksmedlemmer er 0 stk.!!
Bestyrelsen fremsætter forslag om at fleksmedlemskaber kan blive en fast del af vores
vedtægter, og som sådan kan være en fleksibel vej ind i vores klub.
Medlemmerne kan altid tage denne bestemmelse tilbage igen ved på
generalforsamlingen at stille forslag om at stoppe denne mulighed.
Vi håber medlemmerne har tillid til, at bestyrelsen gør, hvad der er bedst for klubben.
Vedligeholdelse af fairways
Vores bane er god, også meget bedre end de omkringliggende klubber, der har haft langt
flere lukkedage pga. vejret end vi har haft i Albertslund.
Men ind i mellem er der behov for større renovering, for at bevare vores gode bane.
Omkostningerne ved eksempelvis renovering af fairways er så store, at det kan være
vanskeligt at tage over driften.
Bestyrelsen fremsender en ansøgning til Albertslund Kommune omkring mulighederne for
støtte til renovering af fairways, det er snart 10 år siden, at kommunen sidst støttede
dette initiativ og vi håber, at kommunen igen vil se velvilligt på vores ansøgning, så vi
kan bevare vores gode bane mange år fremover.
Sponsorudvalget.
Flemming Madsen har desværre valgt at stoppe som sponsorudvalgsformand.
Arbejdet er ensomt, og meget tidskrævende i den form vi kender det i dag.
Der er heldigvis allerede nogle medlemmer, der gerne vil træde til og hjælpe i dette
område. Arne Bertram, Peder Madsen og Peter Lauge vil sammen med Anette Mar
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varetage dette område.
Bestyrelsen håber, at der er flere medlemmer, der gerne vil støtte op om arbejdet og
give input til udvalget, således at de indtægter, der trods alt skabes gennem arbejdet
med sponsorer kan fortsætte med at komme klubben til gode.
Fra salen blev der spurgt til begrebet gratis træning. Det ville måske være en ide som
også kunne indgå som en del de ting, der gør medlemskabet mere værd.
Svaret er at der i 2017 er blevet tilbudt gratis træning men tilbuddet er ikke blevet
brugt.
Indrømmet kan tilbuddet have været udbudt i for ringe omfang. Vi må erkende at
medlemmerne ikke altid ser meddelelser som klubben giver. Der skal være opslag mange
steder – platforme hedder det på nudansk - for at sikre, at alle medlemmer har set en
meddelelse.
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 gennemgik tallene fra årsregnskabet og kommenterede regnskabet med følgende:
Årets resultat blev stort set et 0 resultat, eller et underskud på godt 4 tusind kr, og
bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende.
Især med baggrund i manglende kontingentindtægter på 125 tusind kr. som viste sig i
løbet af regnskabsåret. Der er derfor sparet på udgifterne hvor det har kunnet lade sig
gøre.
Der var budgetteret med et overskud på 29 tusind kr. og resultat er derfor ca. 34 tusind
kroner dårligere end forventet.
De samlede indtægter er 90 tusind kroner lavere end forventet.
Kigger vi på hovedtallene kan det konstateres, at sponsorindtægterne er ca. 45 tusind
kroner større end forventet og skyldes, at Albertslund Kommune har sponsoreret dette
beløb øremærket til køb af en ny container til brug for Ungdommens udstyr.
Salg af øl og vand er steget med 25 tusind kroner, kaffemaskinen har kostet 15 tusind kr.
mere end forventet.
De samlede udgifter inkl. afskrivninger er 60 tusind kr. lavere end budgetteret. 30 t. kr.
på udgifterne og 30 t. kr. på afskrivningerne.
Da de samlede indtægter er 90 t.kr. lavere og de samlede udgifter 60 t. kr. lavere giver
det en budgetafvigelse på ca. 30 t.kr.
Likviditet
Likviditeten i årets løb har ikke givet anledning til problemer. Vi har heller ikke i år haft
behov for at trække på klubbens kassekredit, hvilket gør os mindre afhængige af vores
bankforbindelse.
Vi har en tilgang på anlægsaktiver på 122 t. kr. som vi afskriver over de kommende år.
Derudover er der anvendt 11 t. kroner til overdækning af en del af drivingrangen, som er
taget fra den særlige pulje.
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Fremtiden
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på samme niveau som 2017.
Budgettet for 2018 viser et forventet overskud på 13 t. kr.
Kontingent indtægterne er baseret på 410 seniormedlemmer, 24 juniorer, 15 ynglinge og
studerende samt 25 passive medlemmer. Derudover forventer vi en tilgang af nye
medlemmer svarende til en indtægt på 70 t. kr.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer og med applaus.
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 skal vedtages på generalforsamlingen
Knud fremlagde bestyrelsens indstilling om at holde priserne på niveau med sidste år.
2017

2018

Adm.gebyr
2018

5.100

5.100

1000,00

475

475

_

Venteliste/ Range

1.250

1.250

_

Juniorer, inkl. bolde

1.350

1.350

400,00

Ynglinge, inkl. bolde

2.400

2.400

800,00

Studerende, inkl. bolde

2.400

2.400

800,00

Senior, inkl. bolde

Passive

Kontingentet størrelse var til debat.
Kontingentet på 5.100,00 skal hele tiden sættes i forhold til priserne i klubberne rundt
omkring os.
En nedsættelse ville måske kunne tiltrække nye medlemmer.
Svaret var, at bestyrelsen ikke umiddelbart kan tro på, at der er mange golfspillere der
står og venter på, at det skal blive billigt at spille golf i Albertslund.
En nedsættelse af kontingentet for seniorer med bare 500,00 kr. vil betyde, at vi skal
have 40 nye senior-fuldtidsmedlemmer ind, før regnskabet balancerer.
Bestyrelsen har hele tiden forsøgt at sætte budget i forhold til det aktuelle medlemstal.
Faldende medlemstal har fået besparelser til at slå i gennem, men det kan jo af gode
grunde ikke fortsætte.
En medlemsfremgang er stærkt ønskelig – og sker det, vil en reducering af kontingentet
kunne komme på tale.
Bestyrelsen ser hele tiden banens kvalitet som meget vigtig, og det er da også der, de
fleste midler bruges.
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Den øvrige administration er naturligvis også en central og stor post.
Disse ting kan vi meget dårligt undvære i klubbens liv.
Desværre har klubben ikke en økonomisk reserve, så vi ville kunne lave forsøg med
nedsættelse af kontingent eller andet.
Kontingent og Administrationsgebyr blev vedtaget med applaus.
Budget 2017
Budgettet skulle ikke vedtages – kun fremlægges.
Knud gennemgik tallene – som de er fremlagt i det udsendte materiale.
Der var ingen kommentarer til budgettet.
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
- Forslag vedrørende Fleksmedlemmer
Bestyrelsen forpligtede sig sidste år til at give en status for udviklingen af
Fleksmedlemskaber.

Fleksmedlem

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

20.2.2018

6

4

14

18

Jesper Helmer gennemgik lidt af historien om Fleksmedlemmer med oplægget fra sidste
år om Fleksmedlemmernes rettigheder og pligter samt pris.
Oplysningerne fremgår af klubbens hjemmeside.
Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen:
Vedtægtsændring om, at sætningerne (parenteser) med midlertidige forhold for
medlemskategorien ”Fleksmedlemmer” fjernes fra vedtægterne i § 2 og 3.
Dirigenten konstaterede, at tilføjelserne ikke behøvede godkendelse på
generalforsamlingen, idet disse var tilføjet administrativt og derfor kunne fjernes
administrativt.
Generalforsamlingen skulle herefter tage stilling til et nyt forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer i § 2 og 3.
I § 2 tilføjes teksten i afsnit 3, linje 2: ”Fleksmedlemmer har begrænsede rettigheder i
forhold til spil på banen, men har stemmeret på generalforsamlingen.”
I § 2 indsættes et nyt afsnit: ” - Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte og tilbyde
medlemskategorier, der til enhver tid skal overholde DGU og DIF's regler. Alle fastsatte
medlemskategorier skal offentliggøres på klubbens hjemmeside. Alle medlemstyper er
gældende i påbegyndt år til et årsskifte
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I § 3 ændres teksten under - 7. Fleksmedlemmer:
Der indføres en venteliste og karenstid, fastsat til 3 år, for Fuldtidsmedlemmer, der
ønsker at overgå til Fleksmedlemskab. Rammerne offentliggøres på klubbens
hjemmeside
Steen Larsson pointerede, at bestyrelsen ønskede, at hele forslaget blev behandlet
under et.
Fra salen var der spørgsmål om karenstiden og ventelisten.
Svaret er at begge dele er etableret for at beskytte klubbens økonomi.
Bestyrelsen har haft den betænkelighed, at mange medlemmer vil ønske at blive
Fleksmedlem og dermed ”udhule” klubbens økonomi.
En venteliste ville kunne give bestyrelsen en mulighed for at begrænse antallet og
forholde overgangen til den økonomi der er i klubben.
Hvis 50 seniormedlemmer vil være Fleksmedlem skal vi have et antal medlemmer, så der
samlet stadig er kontingentindtægt for de ca. 250.000,00 kr.
Vi kan desværre ikke have tillid til at kunne tiltrække mange – rigtig mange, der ønsker
at blive Fleksmedlem i Albertslund.
Tallene for antallet af Fleksmedlemmer fortæller dog lidt om, hvordan udviklingen kan
se ud.
Fra 1.1. 2017 til 20.2. 2018 er der kommet 14 Fleksmedlemmer. Af forskellige typer.
Ingen har meldt sig på den venteliste der ellers er klar.
Måske er der ingen grund til uro over stormløb på at gå fra Fudtidsmedlem til
Fleksmedlem.
Karenstidens længde var også til debat.
3 år er længe og kan måske ændres til 1 eller 2 år.
Bestyrelsen ønsker dog at se tiden an og vil fastholde venteliste og karenstid.
I forslaget indgår:
I § 2 indsættes et nyt afsnit: ” - Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte og tilbyde
medlemskategorier, der til enhver tid skal overholde DGU og DIF's regler. Alle fastsatte
medlemskategorier skal offentliggøres på klubbens hjemmeside. Alle medlemstyper er
gældende i påbegyndt år til et årsskifte.
Dirigenten bemærkede, at forslaget måtte betyde, at nye medlemskategorier skulle
godkendes af generalforsamlingen.
Bodil Damkjær foreslog derfor at indsætte en sætning i slutningen af det nye afsnit i §2:
- ”og indstilles til vedtagelse på kommende generalforsamling”
Med den ændring blev forslaget sat til afstemning.
Dirigenten anbefalede at gøre det ved håndsoprækning.
Forslaget blev vedtaget med 68 stemmer for og en stemte ikke.
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
- Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer
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Ad. 7 Valg af formand (ulige år).
- Ikke aktuelt
Ad. 8 Valg af kasserer (lige år).
- Knud Heinrichs var på valg – og var villig til genvalg.
Knud blev valgt med akklamation
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Inge Johannesson – som var villig til genvalg
Bjørn Foss – som var villig til genvalg
Generalforsamlingen valgte med akklamation Inge og Bjørn
Formanden oplyste, at Bo Christensen har trukket sig fra bestyrelsen i valgperioden.
Bestyrelsen har derfor suppleret sig selv med suppleanten, Lene Strandby Andersen, i
resten af valgperioden.
Ad. 10 Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen havde indstillet Susanne Friis til valg som suppleant til bestyrelsen.
Susanne 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 – så Steen Larsson kunne lade ordet gå videre til de traditionelle
overrækkelser af priser:
Årets hole-in-one præmier blev uddelt.
Det har gennem mange år været tradition at uddele en pris for hole-in-one på
generalforsamlinger der ligger umiddelbart efter, der er lavet en hole-in-one.
Det kan vi nok ikke fastholde længere.
For det første kan vi nu spille på sommergreens langt ind i vinteren, hvilket gør det
sandsynligt at der bliver lavet ”det gode slag” uden for sæsonen.
Dernæst har vi siden 2017 indberettet hole-in-one til DGU, som så fremsender et bagmærke og en hilsen fra en sponser.
Vi syntes således at være forpligtet til at overrække DGUs hilsen inden for kort tid.
Der var 2 spillere, der havde lavet hole-in-one i 2017
Bent Jørgensen har gjort det den 1. januar 2017
Jens Jørgen Jensen har gjort det den 5. december 2017
Allerede nu kan vi konstatere at der er lavet nok et godt slag i 2018:
26. januar har Flemming Madsen lavet hole-in-one.
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Alle får de brevet fra DGU og et fad fra XO-Living
Klubbens pris blev uddelt.
Klubbens pris
Modtageren i år blev Thomas Kofod
Motivationen lød som følger:
Klubbens pris gives til en person.
Kun en.
Den gives til en der har ydet en indsats noget ud over det almindelige over nogle år – eller
har været bærende for klublivet med tilstedeværelse og arbejdskraft gennem flere
sæsoner.
Vi har i år fået en indstilling på netop sådan en.
Lad det være sagt med det samme. Vi giver ikke denne pris til en person for at overse eller
glemme andre. På ingen måde.
Vi er helt på det rene med, at vores pristager er en holdmand – og fungerer bedst ved at
være en del af noget.
Vi forestiller os faktisk, at pristageren kan blive udsat for – forhåbentlig godmodigt – drilleri,
netop fordi han får prisen, når andre ikke gør det.
Faktisk har pristageren gået under radaren i mange år. Tidligere har han været med i
mange sammenhænge uden at ”blive opdaget”. Han har været med men lidt mere på
sidelinjen…
De sidste år har billedet dog set anderledes ud.Vi kan ikke nævne de opgaver, som
pristageren er eller har været med i uden, at alle ved hvem det er.
Vi prøver alligevel:
Begynderudvalg – mangeårig Kaninfører
Pølsearrangør til Herredagen
Øl-automat-opfylder
Derudover finder han pligter og opgaver rundt om og virker ofte som lim og kit når noget
sker i klubben. Han er her jo altid, så han kan lige så godt…
Han har - efter egen opfattelse - fast plads på kontoret – hvorfra han lader sin intelligens
og logik flyder ud over de diskussioner, der opstår i den voksen-børnehave, der er oprettet
til ham og et par stykker flere.
Du skal vide, at vi sætter pris på din indsats og iver for at holde skuden gående.
Thomas modtog 6 øl i opsats og gavekort – og ikke mindst store klapsalver… da han
endelig kom ind i lokalet – han var ellers lige gået ud et øjeblik…
Bestyrelsens pris
Blev ikke uddelt i år
Baneudvalget
Bjørn Foss fremlagde baneudvalgets plan for 2018.
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Bjørn Foss orienterede om fornyelse af broerne ved hul 5 og hul 9 og om anlægsarbejder
ved bunkerne ved hul 5.
Nedtagning af den ene ledningsføring hen over banen vil ske i de næste uger.. Det vil
medføre banelukning i ca. en uge.
Der hvor El-masten står midt på hul 3 vil der blive plantet et træ. Vi har fået lovning på
et træ i en pæn stor størrelse – så der stadig vil være en forhindring når hjørnet på
hullet skal passeres.
Jan Holm fra Vej og Park i Albertslund Kommune, har været med en tur rundt på banen.
Han har en ide om at kunne grave en lavning ud langs grøften på hul 9 - ude ved stien –
så der kan samles vand der. Det vil ikke blive en sø med gummibund – men kun et
opsamlingssted når vandmængderne er store. Det vil aflaste engstykket på den anden
side af stien.
Vi vil meget gerne være med i det projekt.
Turneringsudvalget.
Vi mødes til regionsgolf – møde den 14.3. kl. 19.00 i klubhuset. Mødet er for de spillere
der har tilmeldt sig. Husk at melde afbud, hvis…
Om turneringer
Jesper Helmer orienterede på udvalgets vegne om lidt nyt i forhold til årets turneringer
- 5. marts åbnes tilmeldingen til alle turneringer i første halvdel af 2018. Det vil sige at
man kan tilmelde sig til flere turneringer fra denne dag.
- Du skal være 11 år
- den løbende Mixturnering er nu en Parturnering
- Den løbende hulspilsturnering starter i puljer
- Der er ny bankkonto og mulighed for betaling via MobilePay
Husk at anføre hvad du betaler for!!
Jan Hjortshøj udtrykte betænkelighed ved at lade børn spille sammen eller mod voksne.
Et af argumenterne for at lade de unge spille i samme turneringer er, at der ikke er unge
nok i klubben til at lave turneringer for dem.
Det er samtidig et forsøg på at få de unge med ud at spille p banen – i konkurrence – og
for at integrere medlemmerne.
Reelt er det nok kun 3 eller 4 unge der vil stille op i turneringer og de skal selvfølgelig
spille ud fra deres handicap.
(Efter generalforsamlingen er det blevet undersøgt om DGU har eventuelle
begrænsninger for børns deltagelse i turneringer. Det er der ikke.
Der kan være mulige række-inddelinger i turneringer, som går på alder eller handicap,
men ikke hverken råd eller vejledning om at undgå at børn og voksne spiller samtidig).
Turneringskalender 2018
Der bliver lavet en udgave af turneringskalenderen på hjemmesiden som er printvenlig
til dem, der vil have den på køleskabet.
Turneringskalenderen vil også findes i Golfbox.
Tak til Turneringsudvalg
Generalforsamlingen tog afsked med det afgåede turneringsudvalg – som har lavet et
stort arbejde gennem mange år.
Tak og stor klapsalve.
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Klubbens kalender
Jesper Helmer orienterede også om klubbens kalender. Ud over turneringskalenderen
findes en samlet kalender for alle aktiviteter i klubben – altså både de aktiviteter der
medfører banelukning – eller bare lukning af hul 1, aktiviteter der foregår i klubhuset,
træning (herunder den gratis) eller andet godt.
Denne kalender er i A3 format og ophænges på tavlen ved den lille terrassedør.
Alle aktiviteter fra denne kalender findes også i Kklubkalender i Golfbox.
Tak til afgående
Tak til Flemming Madsen som er stoppet i Sponsorudvalget.
Flemming var ikke tilstede.
Lån af klubhus
Jesper Helmer orienterede om de forhold der gælder når Fuldtidsmedlemmerne vil låne
klubhuset (det højloftede).
Fuldtidsmedlemmer kan låne det højloftede lokale gennem hele året.
I Golfbox kan man klikke sig frem til at se om klubhuset er ledigt.
Man skal ind på siden hvor man kan se Tidsbestillingen. Se herunder.
I højre side kan man se en ”drop-down” menu hvor der står:
Golfbaner – Albertslund golfbane
Folder man den menu ned kan man vælge:
Golfbaner – Klubhuset
Find den pågældende dag i kalenderen lige under.
Herefter kommer der en kalender frem som angiver om klubhuset er ledigt eller ej.
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Når man lejer huset er der nogle forhold der skal iagttages:
• Tjek om huset er ledigt – I Golfbox
• Kun Fuldtidsmedlemmer kan låne det ”højloftede” lokale
• Lav en aftale om lånet – bekræftelse fra kontoret
• Klubarrangementer har fortrinsret
• Respekter, at andre medlemmer stadig kan bruge resten af klubhuset.
• Lav aftaler om rengøring
• Meddel altid når noget er gået i stykker
• Sørg altid for at lukke klubhuset af efter brug
Jan Hjortshøj mente, at klubben med fordel kunne tage 200,00 kr. i leje for huset.
Lejen kunne gå ubeskåret til Ungdomsarbejdet.
Der var ingen fremmødte der havde argumenter mod det – og huset kan så lånes - ikke
helt gratis, men altså mod en betaling på 200,00 kr.
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 2018.
Referatet er godkendt

_________________________________Dato:__________________________
Steen Larsson
Dirigent
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