
Referat fra Generalforsamling  

Dato 6. juni 2021 
Klokken 14.00 
Sted Samsbiosen, Pillemarksvej 1, 8305 Samsø  
Deltagere 32 medlemmer var mødt. 

Dagsorden 

Punkt  Tekst  Beslutning 
1 Valg af dirigent Svend-Erik Friis Hansen blev valgt  

2 Valg af stemmetællere  Jørgen Hald og Søren Hvidtved valg.  

3 Beretning om det forløbne år v/ Henrik 
Sørensen 

Henrik aflagde beretning. Beretningen 
kan ses på klubbens hjemmeside.  

4 Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab v/ Henrik Sørensen  

Regnskabet kan ses på klubbens 
hjemmeside under generalforsamling  

Henrik fremlagde regnskabet.  
Regnskabet kan ses på klubbens 
hjemmeside.  
Regnskab godkendt. 

5 Fremlæggelse af budget og kontingent. v/ 
Helge Fransen 

Budget kan ses på klubbens hjemmeside 
under generalforsamling  

Budget fremlagt. 
Budget kan ses på klubbens 
hjemmeside.  
Der er ikke planlagt 
kontingentforhøjelse.  
Bestyrelsen kan uden 
generalforsamlingens godkendelse 
hæve kontingentet med 8%. 
 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. 
vedtægternes §7 

På valg er: 

Henrik Lindbøg Hansen – modtager 
genvalg  

2 bestyrelsesmedlemmer 

Alle valg er for en 3 årig periode. 

Valgt blev: 
 Henrik Lindbøg Hansen 
 Michael Svinth 
 Morten Larsen 

7 Valg af suppleanter jfr. vedtægternes §7 

    På valg er: 

    1. Suppleant Helge Fransen er på valg 
– modtager genvalg.  

1. suppleant Helge Fransen 
2. suppleant Jacob Bonde Sørensen  



    2. Suppleant Rasmus Hørby  ønsker 
ikke genvalg 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  

8 Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller Krogh&Thomsen I/S 

Valgt blev: 
Krog&Thomsen  

9 Forslag fra bestyrelsen 

Der foreslås ændringer af vedtægterne. 

Se forslag på Samsø Golfklubs 
hjemmeside under generalforsamling 
https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyr
elsen/generalforsamling/  

Forslaget vedtaget enstemmigt.  
 
I henhold til §14 er 
generalforsamlingen ikke 
beslutningsdygtig. Der indkaldes til ny 
generalforsamling indenfor 4 uger med 
8 dages varsel.  

10 Forslag fra medlemmerne 

Der er, indkommet forslag om 
kontingentfrihed for medlemmer af 
bestyrelsen. 

 Se forslaget på Samsø Golfklubs 
hjemmeside under generalforsamling         

    
https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyr
elsen/generalforsamling/ 

Forslaget dækker også suppleanter.  
 
For forsalget 202 
Mod forslaget 40 stemmer. 

11  Eventuelt.  Arrangementer for bestyrelsen. 
 Vedr. chef greenkeeper 

afventes skriftlig accept af 
ansættelse. 

Henrik sagde tak til Thomas Pilhkjær 
for indsatsen som chefgreenkeeper 
gennem 19 år.  
Thomas sagde tak for 
opmærksomheden, og fortalte omkring 
oplevelserne gennem de 19 år.  
Mette Kramer sagde tak til Henrik for 
arbejdet som formand i 5 år.  

 

Referat godkendt: 

Dato:________________ 



______________________________ 

Dirigent 

 


