
 

Referat fra Generalforsamling 2019 mandag den 14. juni. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Aksel Haraldsson  

Ingen modkandidat, Aksel er valgt.  

 

2. Endnu engang aflagde vi besøg hos Cecillie i Herlev, til en gang Minigolf og lidt godt at spise. Et tiltag med 

flot opbakning, der ser ud til at være en god opvarmning til den nye sæson. 

Herefter Generalforsamling, som vanligt første mandag i april og en runde golf og frokost.  

Herefter frokostgolf den første mandag i de efterfølgende måneder og de øvrige mandage, vores løbende 

turneringer afsluttende hver måned, med præmie overrækkelse ved den førstkommende frokostdag.  

 

Vi havde som vanligt diverse udflugter: 

Tur til Greve i april med stegt flæsk ad libitum. 

 

Herefter gik turen i maj til Skjoldenæsholm, hvor vi spillede Old Course og ligeledes her var der frokost 

bagefter. Måske var det sidste gang der var mulighed for besøg på denne dejlige bane, for som de fleste 

ved er banen/ banerne erklæret konkurs, men er også udbudt til salg. Så hvis nogen lige står med 25 mill og 

ikke ved hvad de skal bruge deres pension til.  

 

Så var vi sædvanen tro en tur på Sorø Golf.  

 

Vi havde traditionen tro også vores årlige venskabsmatch med onsdagsholdet og jeg skal ikke som jeg plejer 

fortælle at vi tabte, nej for vi vandt for første gang og lad det blive en tradition. Det er os der står for dette 

arrangement i år, så skal vi ikke holde fast. 

 

I juli havde vi også vores overnatnings tur, der var lagt med spil på Næstved Golf og overnatning på 

Menstrup Kro, for næste dag at kører videre til Sydsjælland Golf. En fin tur afholdt i et strålende vejr og god 

opbakning.  

 

At vi har succes med disse ture, kan desværre medføre at man løber ind i uforudsete problemer.  

Vi havde planlagt en tur til Sydfyn, men havde ikke fået bestilt /reserveret specielt enkelt værelser nok og 

det var ikke muligt at opgradere, så vi stod pludseligt med et positivt problem. Det har vi selvfølgelig lært af 

og skal prøve ikke at komme til at stå i en sådan situation igen.  

 

Turen blev til trods for omstændighederne gennemført og var en god tur, der ligeledes bliver gentaget i år.  

 

SÅ BLOT LIGE TIL OPLYSNING HURTIG TILMELDING!!! 

 

Vi har også afholdt klubmesterskab i Mandagsklubben med følgende vindere: 

Damerækken : Merethe Weber 

Herrerækken : Gert Thrane 

                

 

Vi har holdt vores 6. fødselsdagsturnering og afslutningsvis julegløgg i december. 

 

Igen i år har vi nydt godt af Strandens forsamlingshus, der trofast stiller op med lækker bespisning til vores 

mandags arr.  eller til diverse buffer.  

 

Tak til Skovgård vine der flere gange i løbet af året har været sponsor.  

Og selvfølgelig tak til Brøndby Golfklub der lægger bane og tids reservering til. 



 

 

Jeg vil lige kort nævne vores medlems situation gennem 2019, der har været rimelig stabil, vi har haft:  

En tilgang på 12, og der har været 9 der har valgt at melde sig ud af den ene eller anden årsag, overgang til 

passivt medlemskab, flex medlem eller helt stop. 

Så stort set er vi med de godt 100 personer status quo, med 2019. 

 

Hvad sker der så i det nye år. 

 

Alle har forhåbentlig set det udsendte aktivitetsprogram. 

 

Men læg mærke til at det er hurtig tilmelding og indbetaling til begge disse ture, hvilket jo skyldes værelses 

reservering.  

Vi har sat begge ture til min. 24 deltagere.  

 

Alt i alt synes vi selv at vi har fået stablet et spændende og afvekslende program på benene.  

Så sæt datoerne ind i jeres kalendere på det i ønsker at deltage i. 

Og husk at melde jer på Golfbox, når der åbnes for tilmelding.  

 

Til sidst vil jeg blot udtrykke en stor tak til den øvrige bestyrelse, for et godt samarbejde i året.  

 

Og så vil jeg ønske jer alle et rigtig godt og tørt golf år. 

 

3. Regnskabet blev gennemgået af Peder. 

 

4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300kr.  

Dette er godkendt.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

For første gang i vores eksistens, har et af vore bestyrelsesmedlemmer, valgt at stoppe: Elsebet der har 

været med fra den spæde opstart og til og med i dag. Har valgt at tage en pause, da hun synes at andre skal 

have fornøjelsen, så stor tak til Elsebet, og hun fortjener en hånd. 

Bestyrelsen foreslår Bodil Rosengreen som vælges.  

Frank Winzentsen er på valg, og bliver genvalgt. 

 

Valg suppleanter 

Elsebet stiller op og vælges  

Per Christiansen stiller op og vælges. 

 

6. Revisor på valg 

Aksel Haraldsson er valgt 

Revisorsuppleant: Ulla Forsberg er valgt  

 

7. Der er kommet et forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen og disse er vedtaget.  

 

Brøndby den 14. juni 2021 

 

 

Ib Øberg.                                                      Aksel Haraldsson 

Formand                                                       Dirigent 

 


