
  

 

 
11-10-2021 

Referat af generalforsamling i Herreklubben afholdt 
lørdag den 2. oktober 2021 i klubhusets kl. 15.00 

 
Dagsorden   
 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen 
2. Beretning over det forløbne år 
3. Regnskab for det forløbne år  
4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år 
5. Indkomne forslag – Skal være Formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 
6. Valg af bestyrelse 
 Der skal ifølge vedtægterne vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år.  

På valg er: 
Carsten Steenberg  – modtager genvalg 
John Barnkob    – modtager genvalg 
Claus Borly  – modtager genvalg 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen forslår Jørgen Sandager, som valgt og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2.      Beretning over det forløbne år: 
 Sæsonen har heldigvis ikke været lige så præget af Corona som sidste år. Direkte 
aflysninger var kun vores intro aften og turen til Woodlands. 
Der har været nogle nye tiltag, som vi i bestyrelsen har været spændt på, hvordan ville 
forløbe. De nye Hcp. regler som gjorde at vi indførte live scoreindberetning og vores 
hulspilsturnering.  
 Scoreindberetning er gået godt og med færre startproblemer end vi havde frygtet. Dog 
mangler vi stadig at markøren kan godkende scoren digitalt, det er Golfbox der skal ordne 
det. 
Hulspilsturneringen startede med 48 tilmeldte, hvilket vi var meget tilfredse med. Da vi 
skulle til at spille og hverdagens travlhed og et par skader ramte, var vi nede på 40. For 
nogle havde det også betydning at man kun kunne booke 4 tider.  
Vi gør det igen i 2022, dog med nogle justeringer så det ikke bliver så sammenpresset. 
Vi har været på 4 Svenske baner og 4 Danske baner, deltagerantallet har været mellem 
12-16, hvilket er lidt under hvad vi havde forventet nu hvor Corona restriktionerne var 
aftaget. Eneste undtagelse var København med 31 spillere. 
Pink Ball var en meget hyggelig dag, men desværre med for få herrer. Der er selvfølgelig 
kigget på årsagen og det bliver bedre til næste år. Vi ændrer navnet på turneringen så det 
er mere klart at det er Lochers piger mod Herreklubben, derudover vil vi lave 
arrangementet i fællesskab, og ikke som nu hvor det er taberen der arrangerer. 
Åben herredag var en succes med 83 deltagere og flotte præmier takket være Thomas 
Hansen som havde sponseret. 
Præmieoverrækkelse og blød gunstart har vi ikke været tilfredse med i år, normalt er vi på 
max antal deltagere, i år har der kun været halvdelen. Vi er selvfølgelig meget interesseret 
i at finde ud af, hvad årsagen til dette kan være.  
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Vi vil i løbet af vinteren lave en eller flere turneringer i TeeBox, vi skal lige have sat os ind 
i mulighederne. 
Alt i alt er vi i bestyrelsen meget tilfredse med, hvordan 2021 er forløbet.  
Vi har haft dalende medlemstal de sidste 5 år, fra 139 til sidste års 113. I år er vi næsten 
tilbage igen med 134. 
Og til slut vil vi takke sponsorerne: 
Revisor Barnkob 
Fritzen 
Thomas Hansen 
 

3.   Regnskab for det forløbne år  
Kasserer John Barnkob, fremlagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne på 
forhånd. 
133 medlemmer og kontingent indtægter på ca. kr. 46.000,- og et samlet resultat på ca. 
7.500,-  
Regnskabet blev godkendt. 
 
Der er stemning for at yde ekstra til pigerne i forhold til juniorerne. 
 

4.     Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år 
Kassereren oplyste at bestyrelsen foreslog uændret årskontingent kr.350,-  
Budget og kontingent blev vedtaget. 
 

5.     Indkomne forslag – Skal være Formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. 

 
6.     Valg af bestyrelse 
 Der skal ifølge vedtægterne vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år 
  På valg er: 

 
Carsten Steenberg   
John Barnkob  
Claus Borly. 
 
Dirigenten konstaterede at alle blev genvalgt 

 
7.      Valg af revisor og revisorsuppleant 

Knud Dichmann Larsen, revisor og Jørgen Sandager , suppleant, blev begge genvalgt 
med akklamation. 
 

8.      Eventuelt: 
Vores bøde gunstart har været ringe besat i år og der blev foreslået øget markedsføring. 
Og man vil overveje at lave en eller to formiddags gunstarter. 
 
Der er problemer med tempoet om onsdagen som giver dårlig stemning, der blev foreslået 
at Herreklubben ydede bane kontrol, men bestyrelsen svar var, at de ikke mener, at 
Herreklubben skal løse det problem, det er hovedklubbens ansvar. 
 


