TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Generalforsamling onsdag den 25/02 2015.

Tilstede: 74 stemmeberettigede medlemmer
Formand Jens Møller bød velkommen og gik derefter til punkt 1 på dagsordenen.
Bent Rasmussen blev valgt til ordstyrer.
Bent Rasmussen 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.
Hans Peter Lund ville gerne vide om klublokalet var stillet til rådighed af Parken eller om
det var lejet. Lokalet er lejet for ca. 2.000 kr. om måneden.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Regnskabet for 2014 blev herefter gennemgået af kassereren. (se link). Der var herefter
mulighed for stille spørgsmål til det. Bent Nedergård ville gerne have en forklaring på
greenfee regnskabet (greenfee bliver indbetalt til klubben på en særskilt konto i banken,
hvorefter størstedelen bliver afregnet til Parken).
Kassereren fremlagde herefter budget for 2015 (se link). Budgettet er fremlagt ud fra
uændret kontingent og intet indskud for fuldtidsmedlemmer.
Der var ingen kommentarer til budgettet.
Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen fra bestyrelsen eller fra
medlemmerne.
Valg til bestyrelsen: Bodil Madsen og Paul Nielsen var på valg, derudover anbefalede
Preben Madsen Bent Rasmussen til opstilling til valg. Alle 3 ville gerne stille op og fik
mulighed for at præsentere sig for forsamlingen. Ved det efterfølgende valg fik Paul
Nielsen 58 stemmer, Bodil Madsen 57 stemmer og Bent Rasmussen fik 23 stemmer.
Derefter var der valg til suppleanterne. Her blev Bent Rasmussen valgt som 1. suppleant og
Per Dybsø som 2. suppleant.
Frank Studsgaard blev genvalgt som revisor og Per Dybsø blev valgt som suppleant.
Evnt.: Her spurgte Bent Nedergaard ind til om der ikke skulle køres Banekontrol. Parken
mener ikke, at der er problemer med gratister. Paul Nielsen gjorde opmærksom på den

baneservice der blev kørt i Silkeborg Golfklub. Her følger man også op på hastighed, så
flowet på banen holdes. Men der er forskel på vores lille bane og SG banen. Undertegnede
gjorde også opmærksom på den uvane mange af vore egne spillere har, med hensyn til at
når man kommer fra hul 4 skrår man over hul 1 og hul 9 for at komme over til hul 5, og at
flere ikke overholde reglen om ikke at gå tilbage over diget når man går fra hul 9 til 10.
Reglen blev i sin tid lavet for ikke at genere dem der kom ned af hul 9 og for at flowet på
banen blev holdt.
Herefter takkede dirrigenten for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.
Formanden takkede for fremmødet og der blev udråbt et trefoldigt hurra for klubben.

Silkeborg, den 26/02 2015
Lisbeth Laustsen
referent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Resultatet blev følgende:
Formand: Jens Møller
Kasserer: Ove Riis Jensen
Sekretær: Lisbeth Kjær Laustsen
Medlem: Bodil Madsen
Medlem: Leif Jørgensen
Medlem: Paul Nielsen
Medlem: Louise Overgaard
1 suppleant: Bent Rasmussen
2 suppleant: Per Dybsø
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 11. marts kl. 19.00, hvor udvalgsposter og øvrige
arbejdsopgaver fordeles

Silkeborg den26/2 2015
Lisbeth Laustsen

