
Referat fra Herreklubbens generalforsamling 
Lørdag den 9. november 2029 

 

Formanden bød velkommen til de 18 deltagere i generalforsamlingen 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Stig Jensen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 

 

Pkt. 2 Formandens beretning 

Formanden gennemgik beretningen for årets gang i herreklubben. Beretningen er vedlagt. 

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt. 

 

Pkt. 3 Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 

Kassereren fremlagde regnskabet som viser et underskud på 6.538 kr. Det skal dog ses i lyset af, at der er 

en ret stor beholdning af vin og bolde. 

Kassebeholdningen er kørt ned på et lavere niveau – helt som aftalt. Der er penge til opstart af sæsonen. 

Der kan konstateres en lavere indtægt på pølsesalg.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent 

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

 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

Forslag om ændring af kvalifikationskrav til AlsCup. Vedlagt 

Forslaget blev godkendt med stort flertal uden de større diskussioner.  

 

Forslag om tvungen regulering ved herreklubbens matcher. Vedlagt 

Forslaget gav en del diskussioner. Generelt er det ikke et problem, at herreklubbens medlemmer har for 

højt handicap – måske snarere tvært imod. Det er en kultur, at man regulerer sig ned, men ikke op. 

Det er ikke administrativt muligt at lave golfbox turnering hver gang. Det vil kræve tilmelding mv. 

Ved en ”uofficiel” runde, gælder EDS reglerne. Her er det op til hver enkelt at lade sig regulere. 

Så vi kan ikke andet en opfordre til, at man lader sig regulere, så handicappet er retvisende. 

I øvrigt kommer der nye handicap regler fra 2022. Her er der også en fordel at få registreret så mange 

runder som muligt. 



Forslaget falder, men bestyrelsen vil opfordre til, at man lader sig regulere både op og ned efter runder i 

herreklubben. 

 

Forslag angående manglende opdatering af hjemmesiden 

Bestyrelsen har taget henvendelsen til efterretning, og har rettet fejlene. 

Generelt er der en opfordring til løbende at give besked til bestyrelsen, hvis I opdager fejl på hjemmesiden. 

 

Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Alfred Hansen og Tommy Ernst modtog genvalg og blev valgt. 

Jan Thomsen modtog ikke genvalg, og blev erstattet af Gert Stjernholm 

Valg af suppleant for 1 år: Jan Thomsen blev valgt 

 

Pkt. 7 Valg af revisor og suppleant for 2 år 

Leif Stig Andersen blev valgt som revisor. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

Det faldende pølse/mad salg blev diskuteret.  

Generelt er der stor opbakning til at der skal være noget mad hver gang. Mange regner med, at de kan 

spise, når de kommer ind. 

Gerne variation af pølser og andet.  

Der blev spurgt til fordeling af medlemmer i gruppe A, B og C. Ved opstarten hvert år fordeles de kendte 

medlemmer ligeligt i de 3 grupper. Derved fastsættes handicapgrænserne. 

Tættest på hul kunne evt. deles mellem grupperne. A rækken har en fordel f.eks. på hul 7. 

Forslag om differentieret puttepenge i rækkerne. A rækken putter nok bedre, og betaler dermed mindre. 

Der vil ikke generelt blive åbnet for at starte ud senere end 16.00. Men har man et problem en enkelt dag, 

så ring til bestyrelsen for at få lavet scorekort klar. 

Opfordring til at bruge de nye teesteder til næste år 

 

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og for diskussioner under mødet. Bestyrelsen vil tage 

inputtet med i overvejelserne til planlægningen af næste år. 

 

Referent 

Hans Norup-Jensen 

 


