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Referat af generalforsamling i Herreklubben afholdt lørdag den 7. oktober 2017 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Sandager 
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: 

John Barnkob – modtager genvalg 

Claus Borly – modtager genvalg  

Carsten Steenberg – modtager genvalg 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 

        Ad: 

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

indkaldt.         

 

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

har måske ikke været fremragende, men det har været godt eller i hvert anstændigt golfvejr hver 

onsdag. 

Der har i år været 131 medlemmer. I snit er der flere end 50, der spiller hver onsdag (og næsten alle 

afleverer scorekort). Der er hele 75 forskellige medlemmer der har modtaget præmie for en runde 

om onsdagen. Det synes jeg er værd at bemærke, når vi nu om lidt kommer til at hylde de, som har 

været lidt bedre end de øvrige og derfor er endt øverst i Order of Merit. 

Vi har også set lidt på hvordan man fordeler sig på tee 61 og 55. De fleste i A-rækken spiller som 

forventet fra 61 og de fleste i B-rækken fra 55, men det er alligevel hver femte der gør det modsatte 

både i A- og i B-rækken. Det ser vi som udtryk for, at det er rigtigt at bevare det frie valg mellem de 

to banelængder. 

Året startede som sædvanligt med et informationsmøde og vinsmagningen præsenteret og 

sponseret af Prøvestenens Vinhandel. Det var den 22. marts og der var ikke mindre end 40 deltagere. 



 

Hornbæk Herreklub 
Bestyrelsen 

 
 

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

første tur var meget våd – som blev kompenseret ved at værtsklubben gav en snaps til alle ved 

frokosten. Så vi skal beslutte om vi skal give den en chance til eller vende tilbage til Dyrehaven (hvad 

er stemningen i forsamlingen?) 

Det blev til fire ture til svenske klubber. Woodlands (19 deltagere), hvor vi vendte tilbage efter 1 års 

pause. Vasatorp superbane som noget nyt (25 deltagere). Og her efter sommerferien, Rya og S:t Arild 

(begge 24 deltagere), som nu begge har været på programmet i nogle år. Der er 44 forskellige 

personer, som har været med på turene. 

Bestyrelsen fik et nyt medlem sidste år, Steen, og det er ikke lykkedes ham at ødelægge 😊 det gode 

samarbejde i bestyrelsen. Så tak for det og fra mig i øvrigt en tak til mine bestyrelseskollegaer. 

Til slut skal vi takke sponsorerne: 

JOBO(gammel sponsor, klappepræmier),  

Provin til vores Introaften,  

Shell Hornbæk,  

revisor Barnkob(bestyrelsesmedlem),  

Shoppen (dagens præmier,  

Cafe Chaplin(klappepræmier - brunchbilletter),  

Immax (bolde, klappepræmier),  

sprogbutik.dk(mail og website) ,  

Fritzen(præmier)  

Bilhuset Nordsjælland(som sørgede for et glimrende Åben Herredag. 

Danske Bank , Espergærde 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab: 

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

Kontingentindtægter på kr.46.225,- udgifter til ture og præmier på ca. kr.50.000,-. Tilskud til junior 

arbejdet kr. 5.000,- , Egenkapitalen udgør kr. 56.778,- . 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år. 

Kasseren 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. 

John Barnkob , modtog genvalg  

Claus Borly, modtog genvalg  
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Carsten Steenberg, modtog genvalg 

Alle 3 valgt med akklamation  

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

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

  

8. Eventuelt. 

Debat om tidspunkt for start af spisning efter afslutnings runde, bestyrelsen vil arbejde videre med 

de input der kom fra generalforsamlingen.  

  


