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Referat fra Herreklubbens generalforsamling torsdag den 11. februar 2021. 

Vores generalforsamling der var planlagt til den 31. okt. 2020 måtte udsættes pga. 
forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.  
Derfor blev generalforsamling afviklet digitalt i Teams for at den nye bestyrelse kan komme i gang 
med at planlægge den nye sæson. 
  
Formanden Carl Johan bød velkommen til de 15 online deltagere i generalforsamlingen 

Pkt. 1 Valg af dirigent  

Jan Heiss blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke var helt rigtigt indkaldt ift. gældende 

vedtægter.  Alle deltagere accepterede dette så vi kunne gennemføre den og være beslutnings dygtige. 

Pkt. 2 Formandens beretning  

Formanden Carl Johan gennemgik beretningen for årets gang i herreklubben.  
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt. Beretningen er vedlagt som bilag 1. 
 

Pkt. 3 Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.  

Alfred fremlagde regnskabet. Her er lidt tal fra regnskabet. 
Vi har i den afkortede sæson haft 53 betalende medlemmer. 
Det lave medlemstal og de færre runder betød at bødekassen kun blev beriget med 1648 kr.  
Udetur med 12 deltagere og de fik hver et tilskud på 200 kr. Greenfee til Alscup 3450 kr. 
33 spillere betalte 100 kr. for at spise til Store Flexdag spisning. Udgifter til Store flexdag 7096,65. 
 
Årets overskud blev på 3012,76 kr. og vi har nu et indestående på 7636,92. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 300 kr. blev godkendt.  

Pkt. 5 Indkomne forslag  

2 forslag fra Per Carstensen 104-609. (Per deltog ikke i generalforsamlingen). 

1. Der kommer gule ærter igen som hovedret til generalforsamling.  
Der kan så være muligt at vælge anden ret til andre. 
Begrundelse: Gule ærter har været på menuen i herreklubben, så længe som jeg husker.  
Velsagtens fra herreklubbens start. Det er en “kongemiddag” for herrer. 
 
2. Man skal være fysisk tilstede på klubaften for at få præmie.  
Placering ift point beholder man. Dog skal det ikke gælde den gennemgående turnering. 
Begrundelse: Hvis man ikke kan afse den sidste halve time den pågældende aften er man ude af spil. Jeg 
oplevede at præmie til ny yngre medlem i herreklubben blev “snydt” fordi præmie blev taget med til andet 
medlem, som var gået. Vi skal værne om alle medlemmer især de nye. 
 
Generalforsamlingen vedtog at den nye bestyrelse skal arbejde videre med disse 2 forslag. De er ikke en del 
af vores vedtægter.  Vi har nogle turneringsproportioner hvor der er et afsnit omkring præmier.  
Vi var enige om at det evt. kunne blive bragt op som forslag til næste ordinære generalforsamling til 
efteråret.  
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Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

Carl Johan Ringgaard, Per Brønserud og Jan Thomsen ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Jan Heiss, Jan Larsen og Tonny Konstmann og disse blev valgt. 
Valg af suppleant for 1 år. Bestyrelsen foreslog Torben Nielsen og han blev valgt. 

Pkt. 7 Valg af revisor og suppleant for 2 år 

Flg. blev valgt: Revisor Hans Jørgen Pedersen; Revisorsuppleant Carl Johan Ringgaard. 

Pkt. 8 Eventuelt  

Hans Jørgen Pedersen var inde på om afholdelse af generalforsamling i Teams skulle skrives ind i vores 
vedtægter. Forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt fremover. Det er noget den nye bestyrelse må overveje.  
 
Planen var at der skulle anvendes forskellige teesteder 2020.  
Alfred kunne fortælle at årsagen til at det ikke blev til noget var corona restriktionerne.  
Vi kom først i gang med sæsonen den 18. juni.  Der var desuden slet ikke runder med hulspil. 
 
Carl Johan omtalte et input fra Frede Hansen om at lave frit valg af teested. Carl Johan så dog nogle 
problemer med hensyn til vores løbende eclectic konkurrence. Det vil være op til bestyrelsen at afgøre om 
det er noget der skal arbejdes med. 
 
Tommy Ernst kunne berette at vores nye medlem af hovedbestyrelsen Henrik Christensen, som er ny 

ansvarlig for nybegyndere og bl.a. onsdagsklubben, har lovet at gøre en indsats for at nye medlemmer får 

info omkring vores klubber i klubben og heriblandt naturligvis herreklubben. 

Per Carstensen havde sendt flg. input til generalforsamlingen: 
Først en stor tak for det arbejde bestyrelsen lægger i herreklubben. I gør det godt. Dog var der for meget 
hvidvin til store flexdag. Til vildsvin skal der rødvin til. 
 
Formanden takkede sluttelig dirigenten for veludført arbejde. En stor tak til de afgående medlemmer,   
Per Brønserud og specielt til Jan Thomsen som sprang til midt i sæsonen.  Formanden ønskede den nye 
bestyrelse held og lykke. 
 

Naturligvis også en stor tak fra generalforsamlingen til den afgående formand Carl Johan.  

Der var ingen gaver til den de afgående bestyrelsesmedlemmer. Det må de have tilgode til vi mødes ved 

opstart af den nye sæson. 

 

Se bilag side 3 : Formandens beretning. 

Referent Sven Christensen 

11. februar 2021 
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      Bilag 1. 

Nordborg Herreklubs generalforsamling afviklet i Teams den 11. februar 2021 kl. 19.00. 
  
Formandens beretning ved Carl Johan Ringgaard. 
  
Vores generalforsamling der var planlagt til den 31. okt. 2020 måtte udsættes pga. 
forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.  
Derfor denne generalforsamling over Teams digitalt.  
Bestyrelsen har holdt møde med deltagere, som er opstillet til at træde ind i den nye bestyrelse, for 
at planlægge sæsonen 2021. 
 
Alscup 2020 blev spille- og resultatmæssigt ikke tilfredsstillende. Vi tabte 18 mod 30 til Sønderborg 
Golfklub. 
 
Udeturen den 4-5 juli gik til Pejsegården med 12 spillere.  
Spillet på Trehøje blev en vejrmæssig udfordring. Storm og regn hele dagen.  
Spillet i Fredericia foregik også i storm og regn. Vi har aldrig været så våde, som over disse 2 dage. 
Men opholdet på Pejsegården var en succes som altid, og der tager vi gerne hen igen. 
  
Årets spiller 2020 blev Ib Johannesen. Ib blev valgt for sin aktive og støttende indsat over årene. Ib 
har ajourført vores hjemmeside og har ført torsdagenes resultater med flid og omhu. Hans aktive 
indsats på det sociale område efter spil, er også meget værdsat. 
 
Vores torsdagsspil blev vundet af 
Gruppe A   Jan Heis 
Gruppe B   Ib Johannesen 
Gruppe C   Tony Konstman 
  
Gruppe A 
145 point     Jan Heis 
118 point     Jan Larsen 
100 point     Henrik Clausen 
  
Gruppe B 
117 point     Ib Johannesen 
113 point     Henry Møller 
94   point     Per Carstensen 
  
Gruppe C 
142 point     Tonny Konstman 
99   point     Bent Nielsen 
89   point     Hans Jørgen  Petersen 
 
Store Flexdag blev afviklet fredag den 20. oktober med stor succes. 
Fin deltagelse med 33 friske spillere. Der var spisning i maskinhuset – tak til greenkeeperne. 
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Efter spil på banen, gik vi over til middagen med præmieoverrækkelsen for året og udnævnelsen af 
årets spiller, og herefter fortsatte den festlige stemning. 
  
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og alle hjælperne med mad og diverse opgaver i løbet af året. 
  
Carl Johan Ringgaard 
2021.02.02 
 

 

 


