Referat fra Generalforsamling 2020 afholdt den14. juni.
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Aksel som er valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Endnu en gang aflagde vi besøg hos Cecillie i Herlev, til en gang Minigolf og lidt godt at spise. Det ser ud til at
være en god opvarmning.
Herefter kan jeg bare sige “ Corona”
Hvis det ikke var dagen efter så var det ganske få dag efter, at verden ændrede sig totalt og dags dato ikke er
vendt tilbage til det vi kendte før.
Som I alle ved, har det heddet aflyst, aflyst eller udskudt for så igen at blive totalt aflyst.
Lad mig blot nævne: Vallø, Mølleåen, venskabsmatch med onsdagsholdet, sommerturnering og selvfølgelig også
vores fødselsdagsturnering med spisning og selv vores juleafslutning måtte vi sløjfe.
Vi var dog heldige med nogle af vores planlagte arrangementer, vi havde igen valgt at tage til Sydsjælland og
spille henholdvis Næstved og Sydsjælland golfbaner.
Overnatningen var dog flyttet til Hotel Vinhuset, som ikke er et ringe bytte.
Vi fik også gennemført den planlagte tur til Fyn, disse to arrangementer lå lige præcis mellem en opbremsning i
nedlukning og den totale nedsmeltning, ikke uheldigt, set i relation til hvordan alle har været ramt af noget
ingen, ingen havde forudset!
Min opfordring til hurtig tilmelding til disse ture, som jeg nævnte sidste år.
Ja det blev taget alvorligt, vi havde til de planlagte ture lagt dem ud før de var overtegnet, men det lykkedes at
få de ønskede værelser.
Vi fik også gennemført den planlagte tur til Dragør. Så alt i alt var det ikke så dårligt når man ser på det som
helhed.
Vi har også holdt klubmesterskab i Mandagsklubben med følgende vindere:
Damerækken : Bendte Kornerup
Herrerækken : der var tæt opløb, 3 havde samme resultat 72 slag og på Peders udregning løb Per Christiansen
af med mesterskabet.

Igen i år skal der lyde en stort tak til Susanne fra Strandens forsamlingshus og deres gode service. De få gange
det er lykkedes er det som regel endt med sandwich.
Strandens forsamlingshus skal vi jo som i ved tage afsked med, idet klubben jo har fundet en forpagter, til at stå
for en café, hvilket vi jo kommer til at benytte os af fremover.
Tak til Brøndby Golfklub der lægger baner til.
Jeg villige nævne vores medlems situation gennem 2020, der har været rimelig stabil.
Vi er ca 100 medlemmer.
Alle har forhåbentlig set det udsendte aktivitetsprogram.

Sæt kryds i kalenderen og meldt jer på Golfbox, når der åbnes for tilmelding.
Endnu engang stort tak til bestyrelsen for et godt samarbejde
Så vil jeg håbe på et godt og tørt golf år.
3. Peder gennemgik regnskabet og det blev godkendt.
4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300kr, dette blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Ib Øberg, Peder Sustmann og Kirsten Wahl er på valg, alle bliver genvalgt.
Suppleanter på valg:
Elsebet Slot Sørensen og Per Christiansen vælges.
6.Revisor på valg:
Aksel Haraldsson er valgt.
Revisorsuppleant: Ulla Forsberg er valgt.
7. Ingen indkomne forslag.
8. Evt
Som sagt skal vi gentage turen til Fyn i august og som omtalt blev pladserne revet væk.
Men, men
Der skal lyde et surt opstød, som jeg fortalte var der hurtigt overtegnet, men det lykkedes at få de værelser vi
skulle bruge.
Men i dag står vi med afbud fra 8 personer og der er naturligvis en gyldig årsag til disse afbud.
Men man bør måske lige tænke sig om før man tilmelder sig og hvis man har tilmeldt sig, lige at overveje det
afbud der ikke koster noget.
Men tænke på den kedelige situation man sætter os i.
Hvor man nu står og skal kontakte hotel og de 2 golfbaner om afbud, hvor man overfor hotellet har ligget på
maven, for at få de ekstra værelser vi skulle bruge!
Ikke ligefrem en ønskeopgave.
Denne kedelige oplevelse, befordre heller ikke en til at kontakte hotel og diverse golfbaner for at få plads til
ekstra personer som i tilfældet med ovennævnte tur.
Så tænk lige over
1. Tilmeldelse har jeg lyst, eller er det bare en hurtig indskydelse!
2. Og ikke mindst overvej, det afbud der jo ikke koster noget!
Men vi står som sagt med plads til 8 personer i dobbeltværelse til Fyn grundet afbud.
Hvis der er et ønske om enkeltværelse, må vi prøve at trylle , hvis nogen skulle ønske sig en tur til Fyn.
Så hold jer ikke tilbage, jeg er sikker på at vi får en kanon tur og vejret er altid godt på Fyn.

Sidst men ikke mindst :
Skal jeg opfordre alle til at vise hensyn til, at alle ikke bevæger sig lynhurtigt på banen og bruger flere slag end
en selv.
Og den skal der også være plads til, klubben her er ikke udsprunget som og for elitespillerne, hvis man ikke kan
leve med at tage hensyn til alle, så skal man måske overveje om det er denne klub man skal være medlem i.
Jeg håber virkelig at man tager det hensyn til hinanden og efterlever det formål vi har og som står på vores
hjemmeside.
Klubbens formål:
At arrangere aktiviteter med hovedvægten lagt på golf spillet under hyggelige og gerne festlige former og at
arrangere matcher på såvel hjemme- som udebane.
Jeg håber virkelig, at alle prøver at efterleve dette!

Brøndby mandag den 14. juni
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