
Referat af generalforsamling MH 071022 

 

Velkomst ved formand, valg af dirigent 

Jens Møller blev valgt til dirigent, han gennemgik herefter indkaldelen til GF, som var sket rettidigt. 

 

Formandens beretning 

Sæson gået godt set fra bestyrelsen 

113 medlemmer, på niveau eller lidt flere end sidste år. 

28 turneringer, heraf 7 gunstarter med to aftenture. 

God deltagelse i turneringerne, dog lidt lavt i Vestfyn. 

Overvejer om vi skal skære ned til en aftentur, samt om vi er interesseret i GN (ej tællende). 

Vi har planer om at holde turneringsfri i sommerferien uge 28, 29 og 30. 

Nyt tiltag med MH hulspil, som er afviklet uden nogen udfordringer for os som arrangører. Med stor tak til 

Niels Duelund, som har styret turneringen for os hele året. 

Godt samarbejde med golfrestauranten i forbindelse med vores arrangementer, ligesom Jane har forsøgt at 

inddrage MH i menuen om mandagen. 

Nyt banepanel under baneudvalget, hvor vi er repræsenteret som MH. Vi kan fremkomme med forslag, 

men har ingen beslutningskompetence. Evt. forslag til kenneth. Første møde er endnu ikke afholdt, så… 

Hul 12 er allerede på min dagsorden !! 

Godt samarbejde med SGK´ bestyrelse og sekretariatet i år, håber det forsætter og vi fx er ude over at 

diskutere ret/ikke ret til en gunstart om måneden. 

Sponsorer, vi har et rigtig godt samarbejde med vores sponsorer, som plejes af Carsten og Nikolaj. 

I år har vi lavet en ny flot aftale med Sporten, som sammen med Filippa er sponsor for OOM. 

Vi skal også til næste år på udkig efter et par nye sponsorer, da et par desværre er faldet fra pga. konkurser. 

 

Vi er også på udkig efter et nyt medlem til bestyrelsen, da Jan trækker sig pga. arbejde, tak til Jan for 

indsatsen. Ellers genopstiller resten af bestyrelsen. 

 

Rigtig godt år, hvor vi særligt i sidste halvdel har haft fokus på alt det rigtige nemlig kammeratskab, hygge 

og golf. 

Det skal vi holde fast i, at vi kommer for at hygge os. Vi skal forsøge at begrænse os mht. negativ omtale af 

hinanden, bestyrelser, greenkeepere mv. Hvad I snakker om ude på banen er selvfølgelig jeres sag, men jeg 

gentager gerne fra i sommers, at vores FB side kun er til for at vi kan kommunikere ud omkring 

turneringerne.  

Sjove indslag, søgning efter spillemakkere mv. er selvfølgelig velkommen, men ellers må man komme ud 

med sine forskellige holdninger i andre fora. 

Forslag til diskussion 



Ingen forslag modtaget. 

Kasseren fremlægger regnskab 

113 medlemmer 

Nye medlemmer 15 

Mistede medlemmer 14 

Samlede indtægter i form af overført kasseoverskud, kontingenter og sponsorer kr. 132.450 

Samlede udgifter i form af egenbetaling til sponsorer etc. kr. 39.153 

Samlet præmieudbetaling kr. 87.650 - højeste nogensinde 

Af dette beløb er anvendt kr. 24.000 til alm. mandage 

Restbeløb kr. 63.650 til gunstarter og OoM 

Kasseoverskud som overføres til 2023 kr. 5.647 

Indstiller til uændret kontingent kr. 299 for sæson 2023 

 

Fastsættelse af næste års kontingent 

Kontingent fastsat til 299,- 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg Carl Andersen (modtager genvalg), Nikolaj Lolk (modtager genvalg) og Kenneth Kiel (modtager 

genvalg. Alle blev genvalgt. 

Jan Evrard fratræder pga. arbejde, nyt medlem kan vælges. Michael Ostersen blev valgt. 

Evt. 

- Forslag om at antal tællende turnering for sæsonen skrives tydeligt ud. 

- Forslag om at ikke gældende turnering kunne spilles på en anden dag, mens der forsat spilles 

tællende den mandag hjemme. 

- Der blev foreslået en aftentur til Ærø. 

- Forslag om begrænsning i brugen af tee 48. 

 


