
 

 

Tollundgaard Golfklub 

Generalforsamling 23. februar 2022 

Kl. 19:00 i store sal på Tollundgaard Golf Park 

Referat: 

Velkomst ved formand Allan Barslund 

 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Arne Jensen. 

Arne Jensen valgt.  

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig 

indkaldt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden berettede om et år med stor aktivitet, stabilt 

medlemstal og et mindre – budgetteret - underskud på ca. 

2000 kr. 

Udover bestyrelsesmøder har der været møder med Park og 

DGU (Kvinder og golf) 

Bestyrelsen arbejder med et nyt koncept i forbindelse med 

Klubmesterskaberne. Ændring af årgangsmestre til mestre i 

handicapgrupper.  

Klubmesterskaber i hulspil tænkes afholdt som et løbende 

gruppespil og en finaleweekend. 



Statistik over antal bookninger aflæst i Golfbox fortæller om 

mange 1 og 2 bolde. 

 

Tak til de frivillige, Park og alle sponsorerne. 

 

Beretning taget til efterretning af forsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Kontingent uændret i 2022 

Kontingent og budget godkendt. 

 

5. Forslag fra Bestyrelsen: Ingen 

 

6. Forslag fra medlemmerne: Ingen 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant 

54 stemmeberettigede. 

Solveig og Bente stemmetællere 

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen  

Forslag og stemmer: 

Susan Boss 41 stemmer valgt 

Bent Rasmussen stemmer 29 valgt 

Annie Bach stemmer 25 

  Valg af 1. og 2. suppleant: 

Annie Bach 22 stemmer … 2. suppleant 

Søren Vester 29 stemmer … 1. suppleant 

 

 



8. Valg af revisor og revisor suppleant 
Revisor Lisbeth Laustsen er genvalgt 

Revisorsuppleant Solveig Orye 

 

9. Eventuelt 

Kvinder og golf ved Susan Boss og Karina Kjeldgaard 

fortalte om et rekrutteringstiltag i samarbejde med 

DGU. 

Der er nedsat en styregruppe på 6 kvinder. 

22 deltagere tilmeldt på 48 timer – fuld booking. 

 

Karina Kjeldgaard:  

Ønsker prioritering/hensyn til Ellingkvinderne. Føler 

sig pressede når de spiller om onsdagen. Respekt for 

bookede tider. 

Evt. banelukning sorterer under Park. 

 

Herbert Purr: 

Bærebags. Ser flere der kører med vogne. Bruger 

heller ikke måtter. 

Park oplyser, at gæster ikke får besked om at bruge 

bærebags og måtter. 

 

Ros til alle de frivillige.  

 

Henning R Jensen:  

Der har stået i et referat, at bestyrelsen vil gennemgå 

Brugsaftalen på Generalforsamlingen? 

Jens Møller: Det er korrekt at det står i et referat og at 



det var en hensigt, men der har bestyrelsen 

ombestemt sig. 

Brugsaftalen er nu opdateret.  

 

Referent   Dirigent 

Jens Møller  Arne Jensen 

 

 
                                       


