
Referat fra generalforsamling den 7.04.14.

Antallet af fremmødte 68 medlemmer .

1. Valg af dirigent: Kai Dinesen
Der startede mødet med at der var indkaldt til generalforsamling med mindst 3 
ugers varsel ved udsendelse af e-mail og opslag i klubhuset. Dette var sket rettidigt.
Der er indkomne forslag til vedtægts ændringer.

2. Formandens beretning: 
Formanden startede med at fortælle at vi havde fungeret i ½år og der nu var 101 
medlemmer. 
Vi holdt en del møder med onsdagsholdets bestyrelse for at blive hjulpet i gang, og 
var enige om at vi måtte starte i det små, og lade tingene udvikle sig.
Noget af det første vi gik i gang med var et program for den kommende sæson. Der 
bl.a. indeholder en golfskole med vores nye pro. En 2-dages tur til Præstekilde på 
Møn, et arrangement til Midtsjælland Golfklub og en match med onsdagsholdet.
Der er også sat en Grilldag på programmet samt at afsluttet året med en fest fælles 
med onsdagsholdet. Det bliver den 21. november i Brøndby Forsamlingshus.

Alle har forhåbentlig fået en Aktivitetskalender, ellers ligger på vores hjemmeside.
Vi har som de første i klubben fået en hjemmeside, takket være Peder.
Den skal i fremtiden være med til at holde os alle opdateret med diverse nyheder 
og evt. ændringer til den oprindelige planlægning.
En tak til den øvrige bestyrelse, tak til klubben der troede på dette eksperiment og
ikke mindst til Brian Stig, der desværre har valgt at stoppe.

Vi har søgt om tilladelse til gunstart ved frokostmatchen.
Fremover vil det blive sådan at vi må hjælpe hinanden med de her arrangementer, 
således at det hold der starte på hul 1 dækker bord 
og det hold der starter på hul 10 rydder af.
Der vil hen over året blive en pæn fordeling på disse opgaver og ellers forventer 
bestyrelsen, at alle tager og giver en hånd med så alle kan hygge sig.
De øvrige mandage melder man sig til match mellem 8.30-10.30.(fortrinsret)
Der er dog mulighed for at melde sig på ledige tider over hele dagen, hvis tiden 
passer bedre.
Vedr. EDS: Når man er færdig smider man sit scorekort i postkassen, reguleringen
sker ikke nødvendigvis sammen dag. 

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent der forbliver 300kr.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Frank Wintzensen og Elsebeth Slot Sørensen blev genvalgt
Suppleanter:
Peter Houmark-Nielsen og Bodil Rosengren blev genvalgt



6. Valg af revisor og suppleant
Axel Harraldson blev genvalgt
Suppleant:
Ulla Forsberg blev genvalgt.

7. Indkomne forslag:
§ 1: tillæg, Der kan ikke opnås medlemskab af både mandags- og onsdagsklubben.
Dette blev vedtaget.
§ 3: Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. 
Ved større økonomiske dispositioner dog af en beslutningsdygtig bestyrelse. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.
Dette blev vedtaget.
§3: stk. 3. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.
Dette forslag blev trukket tilbage.
§ 5: Tillæg: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt 
stemmeflertal.
Dette blev vedtaget.

8. Eventuelt: 
Der var forslag om at herrerne skulle spille fra gul tee.
Dette vil blive taget op senere, og der vil blive en evaluering efter april.

Dirigent: Kai Dinesen

Referent:  Kirsten Wahl


