
Generalforsamling MH 2021 
 

Indkaldelse sker via klubbens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel. Forslag fra medlemmerne 
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

1. Dagsordenen omfatter: 
Formandens byder velkommen-valg af ordstyrer. 

a. Bestyrelsen foreslår Michael Ostersen – MO valgt 

2. Formandens beretning. 

a. 4 bestyrelse møder, godt samarbejde, hvor alle løfter i flok, Stor tak til Niel D, 111 
medlemmer, Lidt stille år efter Corona, alle vaccineret og efterhånden kom der gang i 
klublivet. 

b. Udfordringer: småting, hvor planlægning af gunstarter er den største, fik dispensation i år 
(løbende start, blokering max 2 timer og kun 2 gunstarter på et år), Region golf fyldte meget 
om mandagen og gjorde vi i bestyrelsen skulle tænke lidt kreativt. Samme forhold næste år  

c. Nyt – Samarbejde og besøg på GN (krævede en del planlægning) – Fortsat succesen med 
valgfri tee og online score indtastning.  

3.  Forslag til diskussion. 

a. Forslag om A række kun spiller slagspil (Claus L) 

i. Ca 1/3 af deltagerne på GF ville gerne have slagspil – lav hcp typisk, andre mente 
der var en fin fordeling.  

ii. Andre emner:  A række skal kun kunne booke 62,58, og 54, B-række det hele. Alle 
var enige om at valgfrie tee fungerer  

iii. Det blev nævnt om der skulle være max antal slag (10 stk) ved slagspil, her var mod 
argumentet at det havde man allerede i stableford princippet 

b. 2 rækker med OoM A og B (Claus L) 

i. Dette blev lukket ned grundet der er for meget manuelt arbejde involveret 

4.  Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse. 

a. Omsætningen når 130.000 hvilket må sige at være fantastisk. 111x299 kr resten sponsering. 
Regnskabet godkendt. 

5. 5.  Fastsættelse af næste års kontingent og matchfee 

a. Kontingent fortsætter på 299 kr / år 

6.  Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

a. Flemming og Jan stopper 

b. Der ønskes 2 nye medlemmer af bestyrelsen ( Miichael Nørregaard og Jan Edvard blev 
valgt ind) 

7.  Evt. 

a. Der ønskes afholdt et regel møde inden sæsonstarten 2022’ 

i. Søren accepterede at holde et inden sæson starten 

b. GN samarbejde / besøg 2022 ? 

i. Samarbejdet ønskes fortsat. Der var bred enighed om at man tager en sæson mere. 

c. Bolde på drivingrange. Der mangler tit bolde ved arrangementer.  



d. Diskussion om MHerne rolle i forhold til klubben. Skal MH bestyrelsen tage en mere aktiv 
rolle og forsøge at påvirke klubben noget mere. Et medlem fremlagde at det bedste man kan 
gøre er at danne fælles front på klubbens GF. Der opfordres til at bruge MH facebook mere 
aktivt til sådanne diskussioner såfremt der måtte være behov. 

i. MH bestyrelsen har ikke et mandat til at påvirke diskussionen med mindre der er 
problemer i forhold til afholdelse af MH turneringen 


