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Referat fra Herreklubbens generalforsamling lørdag 5. november 2022. 

Vores generalforsamling var oprindelig fastlagt til den 29. oktober men blev flyttet til 5. november. 
  
Formanden Jan Heiss bød velkommen. 

Pkt. 1 Valg af dirigent  

Stig Jensen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt ift. gældende vedtægter.   

Pkt. 2 Formandens beretning  

Formanden Jan Heiss afgav beretning. Se beretning bilag 1.  
Der var nogle kommentarer til beretningen. 
Afvikling af store flexdag, gennemgående konkurrencer, udeturen og sammensætning af flights om torsdagen evt. 
med anvendelse af golfbox. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 3 Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.  

Alfred fremlagde regnskabet. Her er lidt tal fra regnskabet. 
Vi har i den afkortede sæson haft 63 betalende medlemmer. 
Bødekassen indbragte 2704 kr.  
Udetur med 13 deltagere og de fik hver et tilskud på 200 kr.  
33 spillere betalte 100 kr. for at spise til Store Flexdag. Udgifter til Store flexdag 7318. 
8665 kr. blev brugt på præmier, golfbolde og vin. 
 
Vi havde en del diskussion omkring salget af pølser. Vi tjener ikke det store på salg af pølser når vi sælger dem til 
20kr. Der er udgifter til bakker, brød, sennep, ketchup og remoulade, og selvfølgelig også pølsen. 
 
Årets underskud i Herreklubben blev på 1568,45kr. og vi har nu et indestående på 11.900 kr. 
Indestående har nu nået et passende niveau. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent 

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

Pkt. 5 Indkomne forslag  

1 forslag fra Henry Møller. Se bilag 2. 

Bestyrelsen har været i gang med at undersøge mulighederne. 
Der er en ikke ubetydelig omkostning ved de muligheder de har undersøgt. 
Bestyrelsen sonderer løbende mulighederne for at adskille herreklubbens regnskab fra en privat bankkonto. 
 
Afstemning ved håndsoprækning: 0 stemmer for Henrys forslag. (18 deltagere) 
Forslaget er derfor afvist. 
 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
Jan Heiss og Tonny Konstmann var på valg og de blev begge genvalgt. 
 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Jan Larsen på valg og han ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Palle Olsen og han blev valgt. 
 
Valg af suppleant for 1 år. Brormand ønsker ikke valg. Bestyrelsen foreslog Allan Petersen og han blev valgt. 
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Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 

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

Pkt. 8 Eventuelt  

Under eventuelt kom der flere input fra forsamlingen og der var en god diskussion. 

Weekendturen var i år fredag/lørdag pga Tour de France. Måske kunne vi også fremover lave det fredag/lørdag! 

For at få flere med kunne udeturen være tællende til de gennemgående turneringer. 

Ligeledes blev skriftlige regler for afvikling af Als Cup med handicap efterlyst. Skulle gerne være på plads inden næste 

Als CUP.  

Der var også ønske om at Kristi Himmelfartsdag med i årets kalender.  

Fredagsbar blev nævnt og fik en god modtagelse. 

Bestyrelsen opfordrede herreklubbens medlemmer at skrive til bestyrelsen hvis man har forslag til ændringer. 

Formand takkede generalforsamlingen for god ro og orden 

Efter generalsamling var der dejlig skipperlabskovs og gule ærter med kålpølser og flæsk. Der blev også sponsoreret 

et par flasker snaps til at få skyllet ærterne ned med. 

Referent: Sven Christensen 05.11.2022 

*********************************************************************************************** 

Bilag 1: Formandens beretning. 

Formandens beretning ved Jan Heiss. 

Igen i år starter min beretning med at kigge tilbage på en sæson hvor vi mistede endnu et langvarigt 

herreklubmedlem, da Morten Johansen pludselig gik bort. Helt uretfærdigt og vores tanker går til Mortens familie. Vi 

ærede Mortens minde både ved den efterfølgende torsdag og ved en special match med præmier sponsoreret af 

Mortens familie.  

Vi har i år været 63 medlemmer. Igen en lille fremgang ifh til sæson 2021. Lad os endelig fortsætte den positive 

trend. 

I gennemsnit har vi været 33 spillere hver torsdag. Godt over 40 i starten af sæsonen og faldende efter 

sommerferien. 

Vi startede sæsonen med en del torsdage i blæsevejr men som altid er humøret højt når vi mødes. Senere var der en 

del snak i krogene om den lange rough og jo længere vi kom hen på sæsonen også den tørre og hårde bane, men 

trods dette elsker vi alle at mødes om torsdagen, spille golf og snakke om stort og småt. 

Matchen mod dameklubben blev heldigvis i år gennemført og resultatet kender i jo alle       

Årets udetur som i år blev lagt en fredag/lørdag blev gennemført i godt vejr og med højt humør og igen i år med 

Pejsegaarden som base. Vi spillede Vejle og Hedensted golfbane. To dejlige baner. 

Vi havde håbet på at i år var det året hvor vi skulle vinde Als cup pokalen tilbage til Nordborg men pokalen blev 

desværre i Sønderborg med den mindst mulige margin, da resultatet blev uafgjort      

Storeflexdag var godt besøgt af 36 spillere til golfdelen og lidt færre til den efterfølgende fest. Vi startede med 

håndmadder i klubhuset og humøret var højt lige fra starten. Resten af dagen gik med god golf og gode snakke og 

selvfølgelig den obligatoriske fejring af årets vindere. 
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Som årets spiller valgte bestyrelsen Mike Christensen. Mike er et frisk ungt pust i klubben. Kommer altid med godt 

humør og er en hyppig gæst om torsdagen.  

Årets torsdagsvindere blev i 2022: 

Pointjagt A Frank Andersen 
 B Henry Møller 
 C Henning Skov 
 
Hulspil A Brormand 
 B Sven Christensen 
 C Mike Christensen 
 
Eclectric A Frank Andersen 
 B Henry Møller 
 C Mike Christensen 
 

Tak for en god sæson og vel mødt i 2023 

Jan Heiss. 

Bilag 2 Forslag fra Henry Møller. 

Som indledning vil jeg gerne bemærke, at nedennævnte forslag ikke har rod i nogen 
form for mistanke eller mistænkeliggørelse, men handler om ren og skær ’rettidig omhu’ !! 
 
Forslag: 
Få oprettet et Mobilepay nummer til klubbens egen bankkonto, og hvis klubben ikke 
har egen bankkonto, så få oprettet en sådan med tilhørende Mobilepay nummer. 
Hvis forslaget koster et årligt gebyr, så del beløbet ud på kontingenten. 
 
Begrundelse: 

• Det må være i alles interesse at der er fuld klarhed over klubbens økonomi, og ikke sker en sammenblanding 
med en privat økonomi. 

• Et eller andet sted, så ’skriger det til himlen’ at alle klubbens Mobilepay indbetalinger, så som bødekasse, 
pølser, spisning, udeture, kontingent mm, indbetales til en privat konto, hvorfra de manuelt skal flyttes. 

• Spare kassereren for manuelt at skulle flytte/adskille klubbens og egne transaktioner. 

• Gud forbyde det, men hvad nu hvis kassereren rammes af uheld? 

• Hvad hvis klubben skifter kasserer? 

• Undgå at kassereren kan blive genstand for konspirationer om ’urent trav’! 

• Mulighed for at revidere diverse mobilepay indbetalinger.  Hvordan revideres disse idag? 

• Sikre at flere, f.eks også formanden, har adgang til kontoen. 
 
Med venlig hilsen 
Henry Møller 
104-1394 
2022.10.10 
 

 

 


