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Formanden byder velkommen til generalforsamling 2022.  

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Poul Thomsen. Ingen andre forslag fra salen. Enstemmig valgt  

Poul takker for æren. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen for generalforsamling er blevet 

udsendt på e-mail til klubbens medlemmer d. 3. marts og i den lokale avis d. 3. marts.  

Dirigenten erklærer generalforsamling lovligt indvarslet jfr. vedtægternes § 6. Dirigenten giver 

hermed ordet til formanden og næste punkt på dagsorden. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formandens beretning, per tradition, udsendes skriftligt sammen med indkaldelsen.   

 

Sæby Golfklub, Formandens beretning vedr. 2021 

De sidste par beretninger har startet med en del snak om Corona, her vil jeg blot sige at 2021 

havde lidt begrænsninger, men det var ikke det store i forhold til at genere golfspillet, og vi 

håber meget at dette bliver det sidste vi skal skrive om Corona 

Vores samarbejde omkring spil hos vore naboklubber er fortsat fra sidste år, GNG har nu alle de 

tidligere SGN klubber med, undtagen de fire der ikke ønskede de lige vilkår omkring ½ 

greenfee. Der har været et tiltag omkring at genforene SNG og GNG, men det faldt på den 

gamle uenighed, og som jeg ser det er det nok bedst således – der er nok nogen sandhed i at 

lige børn leger bedst. Også Golfring samarbejdet køre videre, der har været stor tilfredshed med 

ordningen hele vejen rundt. Nogle klubber har rekrutteret rigtig mange til ordningen, og har 

sendt mange i byen for at spille, andre som f.eks. os selv, har ikke helt så mange deltagere, men 

vi har så til gengæld en masse gæster der sikrer os en ikke ubetydelig post på GreenFee 

regnskabet. 

Vores Cafe, der i år har været drevet af klubben, har modtaget meget ros fra medlemmer og 

gæster og der har været vist stor vilje til at bruge Cafeen og derved støtte op om tiltaget. Hele 

året var tænkt som et prøvesår, hvor vi skulle se om det gik an at drive stedet selv, og der har jo 

selvfølgeligt været nogle ting der skulle læres. Der er lavet et stort forarbejde af 2XKim og 

Mette, og Kim Bæk og Mette har hele året overvåget og justeret på rutinerne i Cafeen, Radi og 

Else har løbende fulgt op på den økonomiske side. Desværre har Cafeen ikke givet et positivt 

bidrag til klubkassen i det første år, men der er masser af ideer til at gøre det mere effektivt. Der 
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er stor tilslutning til at hjælpe, f.eks. frivillige både til vagter og specielle opgaver, bestyrelsen 

har derfor vedtaget at der køres videre med samme setup i den kommende sæson. 

Banen har virkeligt undergået store forandringer, dels de tiltag, der var sat i værk, for bl.a. at 

sikre at vores greens blev opgraderet, og dels har der været den store træfældning, hvor 

Sæbygaard drift fældede en stor mænge sygdomsplagede træer, primært omkring hul 1-2-9 og 

10. 

I kølvandet på træfældningen er der igangsat et større plantearbejde, hvor der plantes rigtigt 

mange nye træer.  

Der er jo også løbende tiltag på banen, der følger den vedtagne banestrategi, der jo blev 

udarbejdet af baneudvalget med støtte fra eksperter fra DGU forrige år. Dette idekatalog 

udmøntes i det omfang der er tid og penge til opgaverne. 

Ind fra siden er også kommet det kommunale å-projekt, hvor der stiles mod en bedre 

gennemstrømning, ved at lave faconen på å-løbet anderledes, således at der ikke er så stejle 

brinker, men mere skrå sider. Dette har på andre strækninger vist sig effektivt. I anledning af 

dette arbejde, som kommunen udfører og bekoster, har vi fået dem til at placere det 

overskudsjord der kommer, på steder hvor vi har brug for materiale, til at udføre nogle af 

strategiens punkter. Vi har her sparet mange mandetimer og penge til maskinleje, ved at få det 

gjort da ”de alligevel var her”. Hvis man ser på banen her i vintertiden, synes jeg det ser ud til at 

blive rigtigt fint omkring åen, men der er jo en del kørespor og andre arbejdsskader, der meget 

gerne skal jævnes og gro til med græs inden sæsonen rigtigt kommer i gang. Kommunen har 

med i planerne, at der ryddes op og gensås græs. 

Ved seneste generalforsamling blev der stillet forslag om renovering af klubbens vedtægter, der 

er både gamle, og på visse områder ude af trit med tiden. Der blev pålagt bestyrelsen at 

igangsætte et arbejde med denne renovering. Der har derfor været et udvalg med 

forslagsstillerne og bestyrelsen som har set på denne opgave. Der blev hurtigt skabt enighed 

om at den enkleste og sikkert også sikreste vej, var at tage udgangspunkt i et forslag det ligger 

til bestyrelserne fra DGU. Dette arbejde er gennemført og der fremlægges et forslag til 

renoverede vedtægter på den kommende generalforsamling. 

Vores kontrakt med Jakob skal fornyes fra næste år, og vi er glade for at kunne meddele at vi er 

enige med Jakob om at fortsætte samarbejdet, og kontrakten er ved at blive skrevet, så det 

formelle omkring dette også kommer på plads. 

Til sæson 2022 har vi indledt et samarbejde med GLFR, som nok er mest kendt for deres gratis 

APP der viser baneguides for stort set alle golfbaner i Danmark, og en mindre del i udlandet. 

Samarbejdet udmønter sig i, at vi som kunde får vores sponsorer eksponeret mere i baneguiden, 

der i øvrigt bliver genopmålt fra højopløste digitale billeder, og kan manuelt justeres straks der 
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er ændringer. Desuden kan man bruge den til at sende aktuelle beskeder om f.eks. banestatus, 

ud til medlemmer og gæster, og til at foretage scoreindmeldinger til Golfbox og meget mere. 

Ligeledes har vi indledt et samarbejde med firmaet ”Funnel first”, der er introduceret via DGU, 

og som kan hjælpe os med rekruttering via sociale medier, og som lover en høj hit rate på 

kandidater som gerne vil i gang med Golf, det ser vi frem til med stor spænding og interesse. Vi 

fastholder også at have åbent hus og Golfens dag, så også de der findes på denne måde stadig 

opsøges. 

Klubben og klublivets ve og vel afhænger, som de fleste vil vide, meget af mindst tre vigtige 

parter. Vi har et trofast sponsorkorps, der støtter vores klub og bane på forbilledlig vis, og 

heldigvis i stor udstrækning holder fast fra år til år. Vi har store grupper af frivillige, der deltager 

i alt fra enkeltdagsopgaver over udvalg og bestyrelse til faste tilbagevendende opgaver. Der 

lægges utroligt mange frivillige timer, som er uvurderlige for klubbens virke. Endelig er der 

vores ansatte i huset og på banen, der gør et virkeligt godt stykke arbejde, og har stor fokus på 

klubbens og medlemmernes bedste. En stor tak til alle de nævnte, og til alle der måske har 

hjulpet med noget jeg ikke har fået nævnt. 

I betragtning af de økonomiske forudsætninger vi har haft, og de udfordringer vi har mødt, er vi 

kommet ud med skindet på næsen. Dette vil Else selvfølgelig give et detaljeret billede af via 

regnskabet, men jeg synes der er grund til at se lyst på situationen her og nu, og håbe på at vi 

kan skabe yderligere indtægter i det kommende år, da vi jo stadig er i gang med nedtrapning af 

de kommunale tilskud. 

Alt i alt synes jeg vi kan se tilbage på et 2021 der har bragt meget nyt, men som også har 

normaliseret livet som Golfklubmedlem, vores håb er at det forbliver sådan, og at vi i 2022 kan 

fortsætte med en god golfklub, med tilfredse medlemmer og gæster, og en rigtig god og 

spændende bane at dyrke golfspillet på. 

Herunder følger lidt mere detaljerede referater fra nogle af udvalgene. 

 

Vi ses derude! 

Flemming Sørensen 

Formand for bestyrelsen, SGK 

 

Nedenstående er modtaget fra udvalgene:  

Sponsorudvalget: 

Radi og Lars har arbejdet hårdt på at forlænge vores eksisterende sponsoraftaler. Indtil d.d. har 

vi haft forhandlinger med alle vores Platinsponsorer, og alle har forlænget. Dog har Spar Nord 

Bank valgt at ændre deres sponsorat til Guld, i stedet har vi fået lavet en hovedsponsoraftale 
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med Sparekassen Danmark, der strækker sig over de næste 3 år. Det er vi meget stolte af og vi 

glæder os til at udmønte aftalen ude på banen i samarbejde med Sparekassen Danmark. 

De øvrige sponsorer har Radi kontakt med, og vi har kun fået positive tilkendegivelser vedr. 

forlængelser. 

Desuden er vi "næsten" færdige med vores nye pjece til nye sponsorer, som skal bruges i 

forbindelse med at få nye sponsorer ind. 

Radi er desuden i gang med få styr på hvad vi har af "produkter" vi har solgt eller ikke solgt. 

Vi har fået indholdet til Netværksmøder færdige for 1. halvår, og har det første møde primo i 

marts, vi har fået nogle meget spændende foredragsholdere med. 

Vi har store forventninger om, at vi kan fastholde indtægterne fra vores eksisterende sponsorer, 

og forhåbentligt også trække nye med. 

Vi har desuden et opråb til medlemmerne, vi kommer til at arbejde med at søge flere fonde, og 

derfor har vi brug for hjælp, er der et/nogle medlemmer der har tid/erfaring hermed, så kontakt 

venligst Radi. 

 

Turneringsudvalgets beretning for 2021 

Efter en 2020 sæson, der var præget af aflysninger pga. Corona, har vi i 2021 heldigvis kunnet 

gennemføre alle de planlagte turneringer. Vi har afholdt syv turneringer med et gennemsnit på 

mere end 80 deltagere pr. turnering. Denne store opbakning fra klubbens medlemmer er vi 

utroligt glade for og stolte over. 

Der var lidt udskiftning af sponsorer på turneringerne til 2021 sæsonen. Mr. i Sæby, har efter 

mange år som turneringssponsor, valgt at give turneringen på Kristi Himmelfartsdag videre, og 

vi er rigtigt glade for at Norhvin har haft lyst til at overtage denne. En stor tak skal lyde til Mr. for 

den mangeårige støtte. 

Sæby Golf Café overtog Pinsemorgenturneringen og det var dejligt at have en turnering som er 

baseret på det gode samarbejde med Bjarne og Maiken fra Caféen. I det kommende år bliver 

der dog en justering, da Pinsemorgen og Grundlovsdag falder sammen. 

Udover Caféen og Norhvin er vi også nødt til at nævne de andre turneringssponsorer som er 

trofaste støtter af vores klub: Spar Nord, A/S Sæby fiskeindustri, Sæby Bogholderi og regnskab, 

Swedoor og Sparekassen Vendsyssel. Uden dem, var det umuligt at afholde turneringer i det 

regi, som vi gør nu og vi er dem meget taknemmelige. 

Vi glæder os til at sæsonen starter og til at se mange af jer til nogle dejlige golfdage i Sæby 

Golfklub. 

  

Baneserviceudvalget beretning for 2021 

Den efterhånden faste stab af frivillige har igen i 2021 sørget for god afvikling af banekontrol og 
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baneservice. En del to-bolde kan, især i weekenden, presse afviklingen af spillet, så det ikke 

forløber helt optimalt og vi opfordrer medlemmerne til at skrive sig på andre bolde, så der bliver 

”fyldt op”.  

Vi møder desværre stadig gæstespillere, som ikke har betalt green-fee. Mest på par-3 banen og 

baneservicen vil også her fortsætte kontrollen i 2022. 

 

Begynderudvalget i 2021 

Der blev i 2021 tegnet 39 nye prøvemedlemsskaber. En del af disse var ”gamle” golfspillere, som 

hurtigt var klare til at indtage den store bane. Men langt de fleste var nybegyndere, som skulle 

igennem en helt almindeligt forløb. Først træning på par-3 banen, som Allan Biegel stod for. 

Jakob Pro hjalp med at få teknikken på plads og Kresten stod for reglerne. Når der var opnået 

visse færdigheder, kunne begynderne blive introduceret til Kaninklubben, hvor Thorkil og Kurt 

stod for at lede tropperne.  

Heldigvis er der mange frivillige, som hjælper med at gå faddere når kaninturneringerne afvikles. 

Kaninklubben er aktiv fra midten af april til midt september og kaniner fra tidligere år er også 

velkomne. 

 

Caféudvalget 

Sæby Golfklub overtog i sæsonen 2021 selv ansvaret for driften af klubbens cafe. Dette skete 

efter at den tidligere forpagter efter blot et år valgte at trække sig og opsige sin kontrakt. Da det 

ikke lykkedes at finde en ny, kvalificeret ansøger til at overtage forpagtningen af cafeen, valgte 

bestyrelsen at videreføre driften i eget regi og efterfølgende evaluere efter første sæson. 

Vi fik hurtigt ansat to kendte ansigter til at varetage de daglige opgaver i cafeen, Maiken og 

Bjarne! De to har med iver og hårdt arbejde formået at etablere en virkelig fin og velfungerende 

café, og det er vores klare indtryk at dette er højt værdsat af klubbens medlemmer. En stor tak 

skal lyde til de to fastansatte i cafeen for deres store engagement for at få gjort cafeen til en 

succes! Samtidig også en stor tak til alle klubbens medlemmer for deres opbakning samt til de 

mange frivillige som har meldt sig og lagt mange timer til, for at vi alle kan få stor fornøjelse ud 

af at have en velfungerende café. Alt i alt er det bestyrelsens vurdering at cafeen er et vigtigt 

aktiv for vores klub, og vi ser frem til at få endnu mere udbytte ud af denne. 

Vi ser frem til sæsonstart 2022 hvor der vil blive arbejdet på at få etableret et mere fast 

menukort, klare og faste åbningstider, en god plan for involvering af de mange frivillige i 

klubben, en optimeret prismodel for beregning af priser til arrangementer og meget mere. Vi 

håber på medlemmernes fortsatte støtte til at bidrage til hjælp i cafeen samt at støtte op om 

cafeen ved at sørge for at benytte den flittigt. 
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Vintergolf 2021/2022 

Der har igen i år været afholdt en vintergolfturnering. I år var starten lidt speciel idet vi startede 

med afslutning for de to seneste sæsoner, herunder kåring af Årets vintergolfere. 

Der er desværre en vigende tilslutning til vintergolfen, fra vi var op mod 80 deltagere for en del 

år siden, er det faldet år for år, til at vi i år kun har været 25 tilmeldte. Men vi har kunnet spille 

de fleste søndage og de der deltager giver udtryk for at det er dejligt at få lidt bevægelse og 

frisk luft og samtidigt holde svinget lidt vedlige gennem turneringen. Der har i år været nogle 

nye kaniner der har deltaget, så der måske håb om lidt større tilslutning næste vinter. 

 

Formanden lavede en kort opsummering af beretningen med følgende bemærkninger: 

Vedr. Corona – Vi vil have været foruden men nu sidder kun 4 bestyrelsesmedlemmer til stede – 

så helt frie er vi ikke endnu.   

Bestyrelse & udvalg – gennemgang af bestyrelsesposterne, herunder udvalg og arbejdet med 

caféen. Bestyrelsen fungerer rigtigt godt. Der er villighed til at fortsætte, det er op til jer senere. 

Samarbejder med andre klubber – opsummering af SGN og GNG-samarbejdet. Nu med ½ 

greenfee. Den nye Golfring har fungeret godt.  

Caféen – selvdrevet i 2021. Vi har fået positive tilbagemeldinger. 2021 skulle være prøveår. Det 

gik rimelig godt og vi mener der er basis for at det kan optimeres og kan fungere endnu bedre. 

Banen – så mange aktiviteter i 2021 som aldrig før. Vi har lige haft banevandring for at vise de 

ændringer der er foretaget. Godt samarbejde med kommunen i forbindelse med vores strategi.  

Øvrige udvalg – kører som de skal. 

Personale – har fungeret rigtig godt – alle leverer. 

Vedtægter – der blev foreslået på sidste generalforsamling at ændre vores vedtægter. Det får I 

lov til at stemme om forslaget senere. 

Sponsorer – genforhandlet, også nye. Nyt folder.  

 

Til sidst – TAK til alle der bidrager til opgaver i klubben! Vi mærker heldigvis stor 

opbakning og det er fantastisk! Vi indkalder løbende til opgaver der er behov at hjælpe 

med, ellers kan man altid henvende sig til os.  

 

Dirigenten: Kommentarer til beretningen? 

Ingen kommentarer fra salen – godkendt med applaus.  

 

Dirigenten giver ordet vider til kasserer Else Steen og næste punkt på dagsordenen. 

 

 



Sæby Golfklub                                                                                        Ordinær generalforsamling 2022 
Vandløsvej 50                                                                                                   17. marts 2022 
9330 Sæby   
 

7 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet er blevet sendt til medlemmerne d. 14. marts.   

 

Indtægter 

Kontingent er 2.988 – mere end i 2020. Vi har fået 40 nybegyndere (budg. med 30), 5 kom-i-

gang-igen.  

Greenfee - godt år med greenfee. Golfring har givet meget mere end budgetteret, især til 

sammenligning med 4Golf. 

Skabsleje – steget pga. de nye skabe.  

Tilskud – er faldet og bliver ved med det. 

Udlejning – det er virkelig godt brugt. De nye biler har været en god investering.  

Momskompensation – penge modtaget fra kompensationen.  

Coronahjælpepulje – også i 2021. 84t.  

Caféen  

Gennemgang af caféens poster. 

Drikkevarer – der ligger pengene. 

Underskuddet svarer til nogenlunde huslejen. 

Omkostninger  

Lønninger – administration er højere pga. dobbeltløn for 3 uger samt feriepenge til Inge.  

Kontingenter – bl.a. til DGU. 

EDB – højere grundet ny printer til Probox. 

Annoncer og reklamer – højere grundet kommunens krav om ny skiltning.  

Telefoni – har skiftet leverandører og det reducerer omkostningerne. 

Porto m.v. – bl.a. Golfzilla. 

Øvrige udvalg – forplejning af frivillige bl.a. 

Baneleje – inkl. ejendomsskat. Mindre grundet ejendomsskatten er nedsat.  

Afskrivninger  

Banen er betalt nu. 

Gennemgang af aktiver, passiver og årsresultat. 

 

Dirigenten: Er der spørgsmål til regnskabet? 

Salen: Ingen. 

 

Årsrapporten er hermed godkendt. 

Orientering - budget 2022  
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Kontingent – lidt lavt nu men vi forventer flere medlemmer, bl.a. pga. de nye 

rekrutteringsinitiativer.  

Skabe og greenfee – satser vi på det samme som 2021. 

Banedrift – højere grundet stigninger i priser. 

 

Dirigenten: Er der spørgsmål til denne orientering om budget? 

Salen: Ingen. 

 

Dirigenten giver ordet til Else og punkt 4.  

4. Fastlæggelse af medlemskontingenter 2023 

 

Forslag til ændring af kontingenter 2023  

 

 2021 2022 2023 

Børn (til og med 10år) 300 300 350 

Junior begyndere 500 500 550 

Junior (fra 11 til og med 18 år) 1.200 1.300 1.300 

Ungesenior (til og med 25år) 2.200 2.300 2.300 

Senior 6.185 6.285 6.385 

Pensionist 5.960 6.110 6.260 

Passiv 650 650 650 

Long distance  2.800 2.800 2.800 

Long distance SGN 2.400 2.400 2.400 

Flexmedlem 1.650 1.650 1.650 

Par3 bane 1.400 1.400 1.400 

Par3 bane (under 18år) 100 100 100 

Par3 bane (18 – 25år) 100 300 300 

Prøvemedlem 2.500 2.500 2.500 

 

Dirigenten: Er der spørgsmål? 

 

Bjarne Jensen: Grundet manglende generalforsamling – kontingentopkrævning var jeg imod, der 

er penge nok. Det viser sig i regnskabet, at det er tilfældet. Vi skal ikke bruge argumentet, at det 

er rart nok at have penge. Vi skal budgetter ifht. de projekter der er. Man skal ikke blive ved med 

at hæve kontingentet.  
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Else: Da vi foreslog kontingentstigning var vi ikke klar over disse ekstra indtægter.  

Carsten Jørgensen: De 250kr. (ref. ekstra kontingent) var en god investering, det synes ikke vi skal 

undvære.  

Bjarne Jensen: Det argument Else holder ikke. Nu ved vi det, så skal vi ikke hæve yderligere. 

Else: Tilskuddet (ref. fra kommunen) bliver jo mindre og mindre, egenkapitalet skal vi ikke bruge 

på almindelig drift. 

Jens Bertelsen: Hvordan ligger vi ifht. til andre klubber? 

Else: Vi er forholdsvis gennemsnitligt. 

 

Dirigenten: Er der yderligere spørgsmål? 

Bjarne Jensen: Jeg stemmer imod. 

Peter Hyldtoft: Jeg stemmer imod. 

 

Dirigentent inviterer salen til at stemme ved håndoprejsning – 4 stemmer imod, flertal for.  

 

Forslaget er vedtaget. 

 

5. Forslagsbehandling  

Forslaget er sendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. 

Dirigenten: Giver ordet til formanden 

Flemming fortæller kort om baggrunden for forslaget og styregruppens arbejde – 4 personer i 

styregruppen.  

Flemming giver ordet til Jacob Thorup Larsen, advokat og medlem af klubben.  

Jacob fremlægger forslaget for ændring af vedtægterne.  

Er der spørgsmål? 

Bjarne Jensen: Ros til bestyrelsen for at se nødvendigheden i det og for at lægge arbejdet i det. 

Vi står 100% ind for ændringerne, de er blevet grundigt gennemgået. Vi anbefaler at stemme 

for. 

 

Dirigenten: Afstemning ved håndoprejsning. 

 

Enstemmigt vedtaget.  

Jacob Thorup Larsen: Vedr. tillægget. Grundet de særlige forhold i forbindelse med Corona, har 

vi set et behov for at introducere dette tillæg – muligheden for at afholde online 

generalforsamling. Forslaget er taget direkte fra selskabsloven, tilpasset en forening.  
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Bjarne Jensen: Der er forskel på virksomheder og foreninger. For virksomheder kan det have 

store konsekvenser ikke at kunne afholde generalforsamling, derfor giver det mening. En digital 

generalforsamling af en svækkelse af vores forenings demokrati, dialogen vil ikke være så nem. 

Vi er ikke uenige om indholdet, men om det er nødvendigt at tilføje det vedtægterne. DGI har 

diskuteret dette og konklusionen er at det ikke er nødvendigt at tilføje det til vedtægterne men 

bestyrelsen kan force-majør bestemme at der er nødret.  

Jacob: Enig, at det ikke er det samme.  

Flemming: Det er et ønske fra bestyrelsen om at have muligheden. Der er lagt et stort arbejde i 

vedtægterne og det er vi glade for. 

Hans Skovgaard: Når bestyrelsen ønsker det, så synes jeg vi skal stemme for! 

Poul Thomsen: Har vi spurgt DGU? 

Jacob: Nej 

Bjarne: Mange klubber har en forretningsorden, det har vi ikke her. Dette kan man tilføje til en 

forretningsorden. 

Jacob: Når der er regler om afholdelse af generalforsamling i vedtægterne, skal man ikke tilføje 

det i forretningsorden.  

Bjarne Blom: Forstod ikke argumentet for imod. 

Bjarne Jensen: Man skal ikke tage noget med i vedtægterne hvis det er usandsynligt det kommer 

i brug og formentligt ikke får betydning. 

 

Dirigenten: Flere kommentarer /spørgsmål? 

 

Forslaget forelægges til afstemning. 

Flertal for, 4 imod. 

Forslaget er vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. §11  

På valg til bestyrelsen er Kim Albæk & Mette Fabricius. Begge genopstiller.  

Dirigenten: Er der andre forslag? 

Enstemmigt genvalgt med applause. 

 

Konstituering: 

Formand: Flemming Sørensen – regeludvalg, handicapudvalg 

Næstformand: Mette Fabricius – rekrutteringsudvalg, turneringsudvalg, cafédrift 

Kasserer: Else Steen 
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Kim Albæk – baneudvalg, eliteudvalg 

Kim Bæk – juniorudvalg, husudvalg, cafédrift 

Ole Hartmann – begynderudvalg, banekontroludvalg 

Lars Berg – sponsorudvalg, caféudvalg 

 

Suppleanter - Morten Mehl og Jacob Thorup Larsen. Villige til genvalg.  

Enstemmigt genvalgt med applause.  

 

7. Valg af 2 revisorer 

Jette Nielsen ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Helle Hansen. 

Bestyrelsens forslag: Helle Hansen og Morten Kallehauge. 

Der er ingen andre kandidater.  

Helle og Morten er enstemmigt valgt med applaus.  

 

8. Eventuelt  

 

Dirigenten: Er der spørgsmål? 

 

Hans Skovgaard: Spørgsmål om ny hovedsponsor - Betyder det at vi flytter vores penge? 

Flemming Sørensen: Lars Berg, sponsoransvarlig, er ikke til stede. Forklaring på aftalen.  

 

Dirigent: Er der andre spørgsmål? 

 

Erik Larsen: I forbindelse med ændringer på banen – er det ikke muligt at få beholdere til 

knækkede tees? 

Salen: God idé. 

Poul Thomsen: Som medlem af baneudvalget vil jeg give det videre.  

Jørgen Nielsen: Kræmmerhuse har vi – de ligger et eller andet sted. 

Flemming Sørensen: De er blevet flyttet, da de var svære at ramme. Kent går tit og samler både 

tees og cigaretskodder.  

 

Ingen yderligere kommentarer.  

 

Dirigenten giver ordet videre til formanden.  
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Flemming: Vi takker dirigenten for indsatsen samt for fremmødet og for god ro og orden! 

Vi ønsker jer en god sæson og glæder os til at præsentere de nye tiltag på banen.  

 

 

 


