
Referat Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 22. juni 2021  

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

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Arne Jensen.  

Arne Jensen blev valg og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne. 

Der er 44 medlemmer tilstede. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  

Formanden Allan Barslund fortalte om bestyrelsens og klubbens aktiviteter i det forløbne år. 

Præget af coronarestriktioner, men alligevel mange aktiviteter. 

Der er blevet spillet mange runder af medlemmerne og der har været besøg af 2820 greenfee 

gæster. 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder i året, heraf nogle virtuelt. 

Kaninerne, 60+, Ellingekvinderne og Tollundmændene har haft et stort og godt fremmøde. 

Simon har fået gang i et godt forløb med børn og unge. 

Der har været afholdt klubmesterskaber individuelt og årgangsmesterskaber i 5 rækker. 

Klubben har deltaget i kvalifikationsgolf og i Kvalifikationsrækken i DGU. 

Beretningen vedtaget. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  

Regnskab blev gennemgået og godkendt. 

Der kom en opfordring til bestyrelsen om at medsende udvalgte noter til regnskabet. Nogle konti er 

store og svære at gennemskue. 

Der blev stillet spørgsmål omkring bestyrelsens beslutningsret i forhold til at afholde udgifter 

vedrørende banen. Udgifterne er i budgettet. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.  

Kontingentet er uændret. 

Budgettet gennemgået. 

   

5. Forslag fra Bestyrelsen: Ingen  

6. Forslag fra medlemmerne: Ingen  

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

    Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen  

    Forslag: 

  Bodil Madsen - valgt 

  Allan Barslund - valgt 

  

           Valg af 1. og 2. suppleant 

           Forslag: 



 Søren Vester – valgt som 1. suppleant 

  

 Annie Bach – valgt som 2. suppleant 

             8. Valg af revisor og revisor suppleant  

 Lisbeth Lausten valgt som revisor 

  

 Connie Pedersen valgt som revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

    Claus Folden opfordrer til at der kommer flere borde og bænke på terrassen. 

 

    Kurt Høeg opfordrer til at ændre klubmesterskaberne, således at kun fuldgyldige medlemmer kan 

deltage. (hjemmeklub) 

Adspurgt begrunder KH opfordringen med, at vi ofte ser medlemmer forlade klubben og derefter stille op 

for at blive klubmestre. Bestyrelsen undersøger reglerne og hvilke rettigheder der er. 

Torben Matthes ser gerne at medlemmerne får besked når en turnering åbnes i GOLFBOX 

Formanden takkede for fremmødet og sendte en tak til klubbens sponsorer for en fantastisk opbakning og 

støtte. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Referent  

Jens Møller     


