
 
 
Referat fra generalforsamling i mandagsseniorklubben i Brøndby Golfklub.  
Mandag den 4. april 2022. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Aksel Haraldsson. 
Ingen modkandidat, Aksel er valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning for 2021: 
 
Se vedhæftede dokument 
 
Hvad sker der så i det kommende år?  
 
Se vedlagte aktivitetskalender 
 
3. Regnskabet gennemgået af Peder og - 
   Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr.300 for 2022 
   Dette blev vedtaget.  
 
5. Valg til bestyrelsen: 
   Frank Winzentsen og Bodil Rosengreen 
   Begge blev genvalgt. 
      
   Suppleanter på valg:  
   Per Christiansen, der blev genvalgt samt ny valgt, Elsebeth Slot Sørensen  
 
6. Revisor på valg: 
   Aksel Haraldsson er blevet valgt.  
       
   Revisorsuppleant: Ulla Forsberg er valgt.  
 
7. Indkomne forslag 
Ingen  
 
8. Evt.  
Ingen 
 
 
Brøndby den 04. april 2022 
 
 
 
 
Ib Øberg                                                           Aksel Haraldsson 
Formand.                                                           Dirigent 
 



 

 

Bestyrelsens Beretning for 

2021 

 

Igen i år et hurtigt sammenkog af årets begivenheder: 

Og hvad bedrev vi så i 2021: 

Året var igen præget af Corona, specielt sidst på sæsonen. 

Vi lagde årets ture ud på Vallø Golf en blæsende og kold april dag, men humøret kunne man ikke 

fratage os og vi fik gennemført en kold runde og så frem til vores næste tur til Nivå. 

Vejret var her ikke blevet meget bedre, da vi den 5. maj besøgte Nivå Golf, her havde vi også fået 

en gang regn (meget regn) med i spillet og grundet corona situationen, måtte vi ikke være 

indendørs, så den efter følgende spisningen, og præmieoverrækkelse foregik udendørs. 

Så havde vi den årlige tur til Sorø, vejret var blevet lidt bedre. 

Vi havde også den årlige venskabsmatch med onsdagsholdet, ikke for at vade i det men vi tabte. 

I juli skulle vi igen tilbage til Møn med overnatning, efter nogle års pause. 

Det blev et rigtig godt gensyn fin bane, og jeg er tæt på, at påstå det må have været årets 

varmeste dage, og vi havde en rigtig fin tur. 

Igen skal de have nye ejere (forpagter) så vi besøger dem ikke før vi har en indikation om hvordan 

det er! 

I august skulle vi en tur til Fyn, vi havde fundet et nyt hotel i Faaborg, hvilket ikke mindst skyldtes, 

at de tilbød fri bar i et vist tidsrum, til stor tilfredshed, tør jeg nok sige. 

Vi skulle også spille Faaborg golf og placeringen kan kun roses, så dem der kommer på de kanter 

bør aflægge den et besøg. 

Dagen efter var der besøg på Svendborg, jeg vidste godt den var kuperet, men havde lykkeligt 

glemt hvor kuperet, om det skyldtes den fri bar eller de gode vin Steffen havde købt, skal jeg ikke 

sige, men det affødte at jeg har anskaffet en el vogn. 

Igen var vi superheldige med vejret og vi havde en rigtig fin tur til det fynske 

Elvognen havde jeg også stor fornøjelse af på vor næste tur der gik til Skovbo, som også er godt 

kuperet. 

Turen og traktementet var ganske fint, banen ved jeg der delte meninger om, så vi har fundet 

noget nyt i år. 

Så har vi afholdt klubmesterskab, der gav følgende mestre: 



Damerækken blev vundet af: Lise Brøndum med 65 slag 

Runner up: Bendte Kornerup Med 67 slag 

Herrerækken vinder med 68 slag: Jørgen Snedlev 

Runner up med 70 slag: Peter L. Madsen 

 

Skal vi ikke lige give dem en stor hånd 

 

Vi har naturligvis også afholdt frokostmatcher, her prøvede vi noget nyt efter vi havde fået Cafe – 

Vi fik vores værtspar til at servere en kinesisk buffet, hvilket jeg selvfølgelig var lidt luren på, men 

hurtigt fik opbakning til og jeg tør godt sige det var en succes, der også rygtes til onsdagsholdet, 

der ligeledes sprang ud i det. 

Så en stor tak skal også lyde til Lin og Oian, der er ved at komme efter vores ønsker.  

Herefter kan jeg bare sige ”Corona” 

 


