
Referat af generalforsamling i Herreklubben afholdt lørdag de 13. oktober 2018 kl.14.00   

 

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. 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 af 2 år. 

På valg er: 

Raymond von Wonterghem -- modtager genvalg 

Peter Langkilde    -- modtager genvalg  

Steen Palm  -- modtager genvalg 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

8. Eventuelt 

Ad: 

 

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

indkaldt. 

2. Beretningen for det forløbende år:  Vi kan igen se tilbage på en god sæson i Herreklubben. 

Sommervejret har modsat sidst år, været fremragende, hvilket har givet nogle rigtige fornuftige 

handicap reguleringer. 

Der har været færre indleverede scorekort i A-rækken i år og det har fået os til at overveje om A-

rækken skulle spille Stableford i stedet for Nettoslag. Vi har forespurgt A-rækken og 50% har været 

for at spille Stableford og det er vel ikke nok til at ændre – der skal siges, at dem som er imod, er 

meget imod at ændre. I 2019 kommer der nye regler som giver os mulighed for at lav Max. Scores, 

det kunne være 2 x par på hullet for A-rækken (der er andre muligheder), så en runde ikke 

ødelægges af et dårligt hul. Bestyrelsen arbejder videre på mulighederne. 

Året startede som sædvanligt med et informationsmøde og vinsmagningen præsenteret og 

sponsoreret af Prøvestenens Vinhandel. Det var den 28. marts og der var ikke mindre end 32 

deltagere + det løse ( d.v.s. ikke alle havde tilmeldt sig på Golfbox) 



Så har vi været på ture til 2 danske klubber, Kokkedal ( 24 deltagere) og Skjoldenæsholm ( 19 

deltagere). 

Det blev til 4 ture til svenske klubber. Woodlands (23 deltagere), Vasatorp ( 20 deltagere) – der var 

for meget støj, så den springer vi over næste år og her efter sommerferien, Landskrona ( 27 

deltagere) som noget nyt og gentag bart, og sidste men ikke mindst S:t Arild ( 26 deltagere).  I 2019 

vil vi igen tilbyde en week-end tur, formodentlig en lørdags tur og håber der kommer flere tilmeldte 

en de tidligere ture. 

Tak til bestyrelsen , som alle hver især yder Deres til afviklingen af Herreklubbens arbejde. 

Tak til sponsorerne : 

JOBO ( gavekort til vaskehal) 

Prøvestenens Vinhandel ( vin til informationsmøde) 

Shell, Hornbæk ( præmier) 

Revisor Barnkob ( præmier) 

Shoppen ( præmier til afslutnings matchen ) 

Cafe Chaplin ( gavekort ) 

Tømrer Fritzen ( præmier) 

Glarmester J. Jensen & Søn  ( præmier til Woodlandstur ) 

Bilhuset Nordsjælland ( Sponsor for Åben Herredag ) 

Beretningen blev godkendt . 

 

3.  Regnskab: 

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

Kontingent indtægter på kr. 43.050,- udgifter til ture og præmier på ca. kr. 35.000,-. Egenkapitalen 

udgør  kr. 64.596,- 

Der kom indlæg omkring størrelsen af egenkapitalen, bestyrelsen vil arbejde på at reducere 

overskud i kommende år. 

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. Indkomne forslag. 

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af bestyrelse. 

Raymond von Wonterghem 

Peter Langkilde 

Steen Palm modtog alle genvalg. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

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

akklamation. 

8.  Eventuelt  

Der kom ros til bestyrelsen for godt arbejde. 

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

kl.15.01           

       

       

   

       

  

 


