
 
 

Referat fra generalforsamling mandag den 15. november 2021 i Miraflores Golf Club kl. 18:00 
 
Mødet blev åbnet kl. 18:00 af formanden, Flemming Ernst, som bød velkommen og indledte med 
at anbefale Jens Schrøder til dirigent som første punkt på dagsordenen. Jens Schrøder blev valgt 
med akklamation. 
 
1. Dirigenten Jens Schrøder tog ordet og konstaterede, at mødet ikke var rettidigt indkaldt – igen 

- men fik accept af forsamlingen til at fortsætte generalforsamlingen. Bestyrelsen lovede at 
bringe de forskellige forhold i orden til næste år. Derefter konstaterede dirigenten at der var 43 
medlemmer til stede, og overlod ordet til formanden for bestyrelsens beretning. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
  

Formandens gennemgang af bestyrelsens beretning gav ikke anledning til yderligere 
kommentarer, og dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt med akklamation. 
Se beretningen umiddelbart efter referatet. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren Claus Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab som ikke gav anledning 
til kommentarer. 
Herefter blev regnskabet godkendt uden kommentarer og med akklamation. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Kassereren fremlagde budget og spurgte forsamlingen om der var kommentarer eller 
spørgsmål.  Der var ingen væsentlige spørgsmål til budgettet, og den af bestyrelsen 
foreslåede ændring af kontingent til 50€ blev accepteret. Ingen yderligere kommentarer og 
herefter blev budgettet godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
  

7. Valg til bestyrelsen 
Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg og følgende ønskede ikke genvalg: Flemming Ernst, 
Ib Brøndum og Niels Stielund.  
Dirigenten opfordrede alle til at stille op og uden kampvalg blev følgende valgt: 
Som Formand Bjarne Dideriksen, Næstformand Peer Falkenberg, Kasserer Claus 
Rasmussen, Sekretær Kenneth Bæk og som bestyrelsesmedlem Jan Petersen. 
 

8. Valg af revisor 
Efter mange års støtte ønskede Erik Lund Larsen ikke genvalg og Helen Laursen blev valgt 
med akklamation. 

 



9. Eventuelt 
Dirigenten inviterede til generel debat under dette punkt og følgende blev debatteret: 

• Hvordan kan de lange par-3 huller gøres nemmere for høj handicapper. 
• Hvordan kan vi sikre bedre blanding af de forskellige grupper i vores matcher. 
• Forskellige typer af sponsorater til støtte for klubbens aktiviteter, eksempelvis 

delesponsorater. 
• Positive kommentarer om vores hjemmeside. 
• Opfordring til at undlade brug af mobiltelefon under matcherne.  
• Følgende medlemmer blev udpeget til at godkende generalforsamlingsreferatet: Kirsten 

Ernst, Janne Falkenberg samt Lene Andersen.  
 
Sluttelig takkede generalforsamlingen Flemming Ernst for mange års indsats som formand for 
bestyrelsen. 
 
Herefter konstaterede dirigenten, at eftersom der ikke var flere forslag eller kommentarer fra 
forsamlingen, at generalforsamlingen var gennemført i god ro og orden og sluttede derefter kl. 
18:45. 
 
Formanden sluttede af med at takke dirigenten, Jens Schrøder, for vel gennemført 
generalforsamling. 
 
Herefter var klubben vært for middag i klubbens restaurant. 
 
 
Mijas, mandag 15. november 2021  
Referatet godkendt af Kirsten Ernst, Janne Falkenberg og Lene Andersen 

 
Bestyrelsens årsberetning 2020-2021 
 
Der blev ikke afholdt generalforsamling i november 2020, således bestod bestyrelsen fra 
november 2019 forsat af Claus Rasmussen, Peer Falkenberg, Bjarne Dideriksen, Ib Brøndum, mig 
selv og suppleant Niels Stielund  
 
Vi startede efter juleferien med matchen på Atalaya Golf den 15. januar med Nordic Muebles som 
sponsor. 
 
Matchen den 12. februar på Los Arqueros måtte vi desværre aflyse på grund af, at de var ved at 
bygge deres køkken om. En ulykke kommer sjældent alene - det sammen var tilfældet med El 
Paraiso, som vi havde planer om at spille 13. marts. De var nemlig også i gang med at ændre 
deres køkken. Men så kunne vi heldigvis spille på Los Arqueros i stedet for med BilBank 
Luxemburg som sponsor. 
 
Så valgte vi at afholde matchen den 24.april på El Paraiso med PP Capital som sponsor. 
 
Maj måned den 14.maj spillede vi for første gang på Guadalhorce Golf med Core Capital og 
BoConcept som sponsorer. 
 
Så holdt vi sommerferie. Nogle blev og nød den spanske varme sommer, andre rejste til Danmark 
for at være sammen med familie og venner i den danske sommer. 
 
Efter ferien spillede vi den nyrenoverede San Roque, som var en dejlig oplevelse. Det var den 17. 
september, og igen i år var ELPS sponsor. 
 
Den 15. oktober blev der spillet månedsmatch, som samtidig var kvalifikation til 
klubmesterskaberne, der blev spillet den 16. oktober som sædvanlig med Nykredit som sponsor. 



Den. 1. oktober udløb vores medlemskort. Claus havde derefter som sædvanlig travlt med at få 
lavet nye kort klar, som Nykredit også er sponsor for. 
 
Klubmestrene blev kåret med fest her i Miraflores Golf Club og med følgende resultater: 
Seniorer damer blev: ANNE-METTE VIUM og for herrer THOMAS DAHLSGAARD 
Veteraner damer blev: LIS VANGSTED og for herrer ULRICH MADSEN 
 
Årets golfer blev også sponsoreret af Nykredit og blev følgende: 
Damer: CONNI SKOVHUS og for herrer: FLEMMING ERNST 
 
Vi sluttede af for i år med matchen på Los Naranjos Golf i fredags den 12.november med CORE 
CAPITAL, Luxemburg som sponsor. 
 
Som vi plejer på generalforsamlingen, vil vi også denne gang informere om, at baner  er på plads 
for 2022. Januar spiller vi Atalaya Old Course den 21.01. Februar Spiller vi La Quinta den 20.02. 
Marts spiller vi El Paraiso den 19.03. April spiller vi El Chaparral Golf den 16.04. Maj spiller vi 
Guadalhouse den 13.05. Så holdes der sommerferie og vi starter op igen i september på San 
Roque Old Course den 16.09. Klubmesterskaberne spilles på Santana Golf den 28-29.10 og igen 
slutter vi af på Los Naranjos den 18.11. Sponsorerne er næsten på plads til alle matcherne.  
 
Hjemmesidens matchkalender er p.t. så klar, som den kan blive, og vi forventer kun små 
justeringer. 
 
Vejret har været med os, vi har fået afviklet vores 7 planlagte matcher, og det synes vi er godt. 
Men alt i alt har det været et godt Club de Golf Dinamarca år. 
 
Vi kan glæde os over, at vi ved udgangen af september var 128 medlemmer, heraf 15 nye 
medlemmer.  
 
Det er hvad jeg kan berette fra dette gode Club de Golf Dinamarca år 2020/2021 
 
Så har jeg kun tilbage at fortælle, at det er sidste gang, I hører mig som formand berette om det 
forgangne år. Jeg har valgt at takke af efter 12 gode år som formand. Det har været dejligt at 
samarbejde med bestyrelsen og det har selvfølgelig været rart at arbejde sammen med jer dejlige 
medlemmer. En stor tak til Claus for hans utrættelige arbejde med finanserne især. Også en stor 
tak til Peer, som har været mig en utrolig støtte specielt de seneste par år efter mit stroke. Sidst 
men ikke mindst tak til Bjarne for indkøb og slæb med præmier, samt price giving. 
 
Tusinde tak alle sammen – jeg håber ikke, jeg kommer til at savne det. 
 
SLUT 


