
Herreklubben Nordborg Golfklub 

Referat Generalforsamling 30/10-2021. 

Punkt 1 - Valg af dirigent.  Sven Christensen blev valgt. 

Punkt 2 - Formandens beretning. Beretning blev godkendt. 

Punkt 3 - Fremlæggele af regnskab. Regnskabet blev godkendt, dog med bemærkninger om at 

overskuddet/kassebeholdning er for stor. 

  Det blev pålagt bestyrelsen at komme med en plan for 

nedbringelse af kassebeholdningen. 

Punkt 4 - Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Punkt 5 - Indkomne forslag. Ingen forslag 

Punkt 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pga af en udtrædelse af bestyrelsen uden for perioden var der 

kommet rod i hvem der var på valg. Tommy og Alfred var på 

valg og blev genvalgt men iflg vedtægterne er 3 på valg i ulige 

år og bestyrelsen blev derfor pålagt at få styr på dette til 

næste generalforsamling. 

  Brormand blev valgt som suppleant. 

Punkt 7 - Valg af revisor og suppleant. Der blev gjort opmærksom på at valg af revisor og 

revisorsuppleant burde ændres til 1 år. Vedtægter siger 2 år. 

Punkt 8 – Evt. Under evt blev der diskuteret: 

 Udetur 1 dags – 2 dags, Pejsegaard eller noget tætter på. 

Bestyrelsen kommer med et oplæg. 

  Rækkeindeling. Der var overvejende stemning for at beholde 3 

rækker. Få mente hulspil skulle sløjfes og at vi altid skulle spille 

en fra hver A-B-C. 

 Der blev forespurgt om ændring af pointfordeling både i 

hulspil og pointjagt.  

 Esben foreslog sommerstart kl 16:30 istedet for 16:00.

 Sven foreslog opdeling af sæson i flere perioder for at 

bibeholde spændingen igennem hele sæsonen. 

 30 års jubilæum. Der blev snakket om en 1 dags tur, inviterer 

andre klubber, gamle medlemmer inviteres, fest. 

 Bestyrrelsen fremlægger en plan ifb med jubilæum. Foreslag 

kan stadig sendes til formanden. 

 Da der stadig er tvivl om vi har jubilæum i 2022 undersøges 

dettte og bestyrrelsen vender tilbage med information 

omkring evt fejring. 

 

MVh  

Bestyrrelsen 


