TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Generalforsamling onsdag den 22/02 2017

Tilstede: 85 stemmeberettigede medlemmer
Formand Jens Møller bød velkommen og gik derefter til punkt 1 på dagsordenen.
Per Dybsø blev valgt til ordstyrer.
Per Dybsø kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovlig
indkaldt iflg. klubbens vedtægter.
Kirsten Madsen og Solveig Oye blev valgt som stemmetællere.

Årets beretning blev aflagt af formanden, og kan efterfølgende læses på hjemmesiden.
Efter beretningen var der mulighed for at komme med kommentarer.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Regnskabet for 2016 (se link) blev herefter gennemgået af kassereren. Der var herefter
mulighed for stille spørgsmål til det.
Niels Jacobsen stillede spørgsmål til omk. ved at have hjertestarter. Bodil Madsen chekker
op hos Falck.
Regnskabet godkendt
Kassereren fremlagde herefter budget for 2017 (se link).
Kontingent og indskud forbliver uændret.
Budget godkendt

Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen fra bestyrelsen eller fra
medlemmerne.
Valg til bestyrelsen: Ove Riis Jensen, Leif Jørgensen og Lisbeth Laustsen var på valg. Lisbeth
ønskede ikke genvalg. Per dybsø (der havde deltaget i alle bestyrelsesmøder i 2016) blev
foreslået til valg. Ove, Leif og Per blev valgt.
Derefter var der valg til suppleanterne. Her blev Allan Barslund valgt som 1. suppleant med
67 stemmer og Anders Munk som 2. suppleant med 62 stemmer.
Frank Studsgaard blev genvalgt som revisor og Lisbeth Laustsen blev valgt som
revisorsuppleant.

Evnt.: Preben Visgaard orienterede om Tollundgaard Marsters den afholdes den 8/4.
Turneringen er en invitations turnering, hvor alle medlemmer der har fået HIO, blevet
klubmester eller har vundet en 1. plads til turneringsudvalgets turneringer en én af
rækkerne er inviteret. (invitationerne er udsendt)
René Grønkjær orienterede om den turnering som kvalifikations holdet er ansvarlig for.
Det bliver en åben partnerturnering hvor der bl.a. vil være en bil i præmie til HIO.
Jens orienterede om, at klubmesterskaber nu er lagt ind til at følge DGU anbefalinger. Der
skulle så ikke ske sammenfald i fremtiden med DGU turneringer. Boss Synoptik turneringer
er blevet erstattet af DGU Club Cup.
Datoer for turneringerne er lagt ind i aktivitetskalenderen.

Herefter takkede formanden for god ro og orden.

Silkeborg, den 23/02 2017
Lisbeth Laustsen
referent

