
Referat af generalforsamling i Herreklubben afholdt lørdag 3. oktober 2018 ca. kl. 15.00   

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Sandager 

2. Beretning over det forløbende år 

3. Regnskab over det forløbende år 

4. Fastsættelse af kontingent og budget for kommende år 

5. Bestyrelsen foreslår navneændring til: ”Herreklubben Hornbæk Golfklub” og nyt logo (”Egetræet” i 

centrum af en golfbold) 

6. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelse 

Der skal ifølge vedtægterne vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. 

På valg er: 

Raymond von Wonterghem -- modtager genvalg 

Peter Langkilde    -- modtager genvalg  

Steen Palm  -- modtager genvalg 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

9. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent , Jørgen Sandager blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

2. Beretningen for det forløbende år:   

Vi har i år været plaget af Covid-19 tiltag. Vi startede sæsonen med at aflyse intro-aftenen og de 

første 3 onsdage, så vi kom først i gang med onsdagsmatcherne d. 22. april.  

Vi måtte også udsætte vores første planlagte tur til Kokkedal. Alle vores matcher på udenlandske 

”fremmede” baner har været med ca. halv af normal tilmelding, både de indenlandske og de 

svenske baner – det har dog alligevel været fine ture alle sammen for dem som har været med.  

Vi har været på Furesø d. 15. maj med 24 deltagere, 29. maj var vi 15 på Asserbo, Pink Ball blev 

aflyst d. 7. juni. 19. juni kom vi så til Kokkedal, vi var 17 spillere. 3. juli var vi 17 på Gilleleje, 17 juli 

måtte vi aflyse Perstorp, men 8 tog på Ree golf i stedet. 29. juli holdt vi Åben Herredag med en 

rekordstor tilmelding på 80 deltagere. Vi er blevet lidt kritiseret, med rette, for vores 

præmiestørrelser på Åben Herredag, det gør vi bedre næste år, vi troede ikke tilmeldingen blev så 

stor. 7. august tog vi til Fredensborg GK, 15 tilmeldinger. 28. august havde vi en fin tur til St. Arild, 

desværre kun med 10 tilmeldinger og så sluttede vi matcherne udenlands af med en kanontur til 

Landskrona, 11 tilmeldinger, det er bare en utrolig flot bane (når ellers vi får bestilt den rigtige 

bane, nemlig Erikstorp). 



Vores tiltag med at spille kongegolfklubber om fredagen ser ud til at skulle bestå, der er fin 

tilmelding og dem som kommer med, er glade for initiativet. 

 

Vi har haft et stort set uændret medlemstal i forhold til sidste år. 

Men alt i alt et noget handicappet år, som vi dog synes, at vi i Herreklubbens regi er kommet 

nogenlunde igennem.  

 

Golfregler: Det er kommet bestyrelsen for øre, at nogle ”giver” en bold på green, det er helt og 

aldeles uacceptabelt og ulovligt i henhold til golfreglerne. 

 

Regnskabet var budgetteret med et underskud, men det kommer til at løbe rundt, det beklager vi – 

Jeg beklager også og håber på tilgivelse, fordi regnskabet ikke er udsendt i tide. 

Og så lidt om næste år, som vi håber bliver Covid-19 fri: 

Vi vil lave en weekendtur til Sverige. 

De nye handicapregler træder i kraft, dvs. alle runder er tællende og vi indfører elektronisk 

registrering i Golfbox, gerne direkte under runden, det er en naturlig konsekvens af ændringerne. 

 

Så vil jeg slutte først med at takke bestyrelsen, den har Igen i år fungeret fint, det er en fornøjelse. 

 

Og til slut skal vi takke sponsorerne: 

JOBO (gammel sponsor, klappepræmier),  

Shell Hornbæk, stopper desværre 

Revisor Barnkob (bestyrelsesmedlem), trofast sponsor gennem mange år, 

Cafe Chaplin (klappepræmier - brunchbilletter), 

Fritzen (præmier). 

 

Kim Andersen udtrykte tilfredshed med bestyrelsen opfordring til at spille helt efter golfreglerne. 

Bent Andersen ville sikre sig, at en tur i weekenden til Sverige kommer til at fremgå af referatet. 

 

Dirigenten konstaterede herefter at beretningen vare godkendt med akklamation. 

 

3.  Regnskab: 

Kasserer John Barnkob, fremlagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne på forhånd. 

113 medlemmer og kontingent indtægter på ca. kr. 39.000,- og et samlet resultat, der som nævnt 

under formandens beretning ender med et symbolsk overskud er de væsentlige elementer. 

Regnskabet blev godkendt. 

4.  Fastsættelse af kontingent og budget for kommende år. 

Kassereren oplyste at bestyrelsen foreslog uændret årskontingent kr.350,-  

Budget og kontingent blev vedtaget. 



5. Forslaget fra bestyrelsen om at ændre navn og logo grunder sig i et ønske fra hovedklubben om at 

standardisere eller ensrette de forskellige enheder, der hører til Hornbæk Golfklub. 

Forslaget gav ikke anledning til bemærkninger og dirigenten konstaterede at navneændringen, som 

indgår i vedtægterne, blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. 

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelse. 

Raymond von Wonterghem 

Peter Langkilde 

Steen Palm modtog alle genvalg. 

Desuden blev Carsten Mærkedahl på bestyrelsens opfordring valgt som suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

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

akklamation. 

9. Eventuelt  

Raymond oplyste, at bestyrelsen bl.a. i lyset af det nye handicap system, og det forhold, at langt de 

fleste spiller fra tee-55, fra næste sæson vil skære grænsen mellem A- og B-række ved 18 slag fra 

tee-55. Samt at reglerne for det modificerede slagspil for A-rækken justeres i overensstemmelse 

med de nye handicapregler, således at der ved scoreindberetningen højst kan noteres hullets par 

plus det konkrete antal tildelte slag (i praksis 0 eller 1) plus 2 slag. 

 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.           

       

       

   

       

  

 


