Referat
af generalforsamling, onsdag, den 21. februar 2018
i Tollundgaard Golfklub
Jens byder velkommen og går til punkt 1 – Valg af dirigent. Arne Jensen
blev valgt.
Arne konstaterer, at generalforsmalingen er lovligt varslet, og der bliver
valgt 2 stemmetællere, Solveig Orye og Kirsten Madsen.

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Jens fremlagde dette ved at vise nogle skærmbilleder, og disse er lagt ind
på hjemmesiden.
Efterfølgende ingen spørgsmål/kommentarer, hvor i mod hele salen
klappede af beretningen.
Punkt 3: Fremlæggelse af rivideret regnskab.
Ove viste skærmbilleder af regnskabet og gennemgik tallene.
Disse er ligeledes lagt på hjemmesiden.
Efterfølgende var der nogle spørgsmøl om:
–
baneudgifter
–
medlemsudgifter
–
greenfeeudgifter og -indtægter
Dette svarede Ove og Jens på, hvorefter salen igen klappede
Punkt 4: Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og indskud

Ove fremlagde budgettet ligeledes med nogle skærmbilleder.
Kontingent og indskud forbliver uændret.
Hertil ingen spørgsmål eller kommentarer.
Punkt 5. Forslag fra bestyrelse. Ingen
Punkt 6. Forslag fra medlemmer.
Her var forslag fra Henning R. Jensen og Preben Visgaard, og forslaget er
beskrevet i mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben knyttede lige en lille kommentar til dette, hvorefter klubben træner,
Simon, via nogle skærmbilleder viste, hvad en Short Game baned går ud
på.
Forslaget blev vedtaget.
Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant
Bodil Madsen- genvalgt
Paul Nielse – ønskede ikke genvalg og her blev Allan Barslund valgt ind i
stedet for.
Til 1. og 2. suppleant blev opstillet Henning R. Jensen og Anders Munk,
hvorefter stemmesedlerne kom i brug, for at konstatere, hvem der skulle
være henholdsvis 1. og 2. suppleant, og her blev det Henning R. Jensen, der
blev 1. suppleant med 38 stemmer, Anders munk fik 33 stemmer, og der var
9 blanke.
Punkt 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Frank Studsgaard blev genvalgt
Revisorsuppleant: Lisbeth Laustsen blev genvalgt
Punkt 9. Evt.
Kristian – utilfreds med, at de 2 klubmesterskaber er med 14 dages
mellemrum, da dem der arbejder hver anden weekened så ikke kan deltage
i nogen af dem
Preben Visgaard
–
ros til formanden, bl.a. med hensyn til udsendelse af nyjedsbreve
–
Der bliver arrangeret hulspilsturnering for herrer
–
regionsgolfen er ved at være på plads, og der bliver indkaldt til
spillermøde i starten af marts

Bent Nedergaard
–
det er tiltrængt med nye flag på greens
–
flere river i nogle af de store bunker
Lars Haugaard – nogle af gangene med hullerne er meget mudrede og det
ville være rart med noget flis
Derefter fil Jens ordet, og han udnævnede Paul Nielsen til æresmedlem og
gav ham et bevis på dette samt overrækte ham en gave for hans arbejde i
bestyrelsen.
Herefter kom Carsen Jul for også at give Paul en gave.
Arne takkede for god ro og orden
Jens takkede for aftenen og Allan sluttede af med, at takke jens for hans
arbejde som formand.
Silkeborg, den 22. februar 2018
Per Dybsø, referent

