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Grenaa den 26. november 2019 
 
Den 18. november 2019 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grenaa Golfklub - i 
klubhuset, Vestermarken 1, 8500 Grenaa 
 
Mødt til generalforsamlingen var 60 medlemmer.  

 
Generalforsamlingen afholdtes i henhold til vedtægternes §5, og havde følgende forløb:  
 
Ad 1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Claus Lynge som dirigent, og denne blev enstemmigt valgt.  
Dirigenten fastslog at formalia omkring indkaldelse til generalforsamlingen jf. vedtægternes §5 var 
overholdt, hvad angår opslag i klubhuset, i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger 
hertil.  
 
Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Formandens beretning: 
Anthony indledte sin beretning med at takke alle de frivillige som samlet er med til at holde gang i 
GGK og som gennem deres engagement og store arbejdsindsats er med til at gøre GGK til en 
dejlig klub at være medlem i. 
Dernæst blev der sendt en tak til alle ansatte, alle bestyrelsesmedlemmer, træner og ikke mindst 
Susanne og Rikke i Caféen. 
 
Formanden berettede, at han i det forgangne år, havde koncentreret sig om at arbejde på at gøre 
GGK kendt både lokalt og nationalt. Dette blev belyst gennem en redegørelse for de tiltag der har 
medført at GGK er blevet eksponeret både i lokalpressen og i landsdækkende tidskrifter. 
 
Gennem forskellige projekter er det lykkedes dels at skaffe midler samt omtale på mange 
forskellige områder så som robotdrift, naturstier, garagesalg, petanque osv. 
 
Afslutningsvist afsløredes et nyt sponsorat indgået af Grenaa Havn. Resultatet af dette samarbejde 
bliver mere konkret i løbet af efteråret 2020. 
 
Næstformanden v/Ole Lyng 
Fra Turnerings- og HCP-udvalget: 
Jeg vil begynde med at sige medlemmerne i udvalget tak for arbejdet i 2019, herefter en stor tak til 
turnerings-sponsorerne. 

Vi kunne godt ønske os lidt flere deltagere men her er tallene: 

Djurslands Bank med 83 deltagere. 

Wetshe open med 64 

Flugger Farver med 118 

Ny Bolig med 72 

Klubmesterskaberne 92 den første dag 

Frivillige og sponsorer 56 

Cafe match med 52 deltagere. 

  

Vore klubmester for 2019 herrerne Morten Nielsen og for damerne Else Vadsholm. 

Vi har kun 2 heldige i 2019 der fik hole in-one: Flemming Bøtcher på hul 7 og Mads Rygård på hul 

4 Tillykke til dem alle. 
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Næste år vil vi nok forsøge os med par-matcher, så find jer en makker, det kunne jo være et ” 

juleønske.” 

  

Kort fortalt om det nye handicap system: 

Det betyder kort: alle med hcp, 4,5 og op må aflevere 9/18 hullers score fra den 1. januar 2020, så 

mange som muligt. Spillere under 4,5 må ligeledes aflevere så mange scores de ønsker men dog 

kun 18 huller under eds. Betingelser. Der vil komme mere i Golfbladet, men det er de korte regler 

Sponsorudvalget v/Irene Albrechtsen. 
Der er mange udfordringer i at få sponsorater til klubben. Det er en svær opgave – men det er 
trods alt lykkes at få styr på årets sponsorarbejdet.  

Vi er stadig meget få klubmedlemmer i sponsorudvalget til at gøre det vigtige stykke arbejde for 

klubben. Men vi har heldigvis nogle få ildsjæle som gør alt hvad de kan, for at få firmaerne ind som 

sponsor. 

Vi er allerede godt i gang med arbejdet for at få lavet nye sponsoraftaler for det nye år. OG i 2020 

skal vi gerne have flere sponsorater hjem. Derfor er vi allerede gået i gang med arbejdet. Det er 

vigtigt at være ude med ”snøren” allerede nu her inden nytåret. 

Jeg vil også appellere til alle klubbens medlemmer om at støtte op om vores sponsorer, med 

indkøb og gerne med en bemærkning om at firmaerne støtter golfklubben, så bliver sponsoraterne 

nemlig synlige. 

Alle udvalg bedes bruge vores sponsorer, ved bl.a. indkøb af præmier. I kan se inde på 

hjemmesiden hvem der er sponsorer lige nu. 

Jeg mener at der skal nye tiltag til, for at få nye fremtidige sponsorer i hus. 

Som et ny tiltag for at styrke samarbejdet udbyder vi i 2020 et attraktivt tilbud til Guld- og 

Sølvsponsorer; nemlig et x-antal prøvemedlemskaber, som sponsor evt. kan give til sine 

medarbejdere.  Vi har erfaret, at det smitter af på klubbens liv herude, at virksomhedernes 

medarbejdere, som dyrker golf sammen herude i fritiden, har en rigtig god effekt af det sociale liv 

blandt kollegaerne, at de har den fælles interesse.   

Inde på vores hjemmeside bliver sponsorerne også profileret som henholdsvis Guld, Sølv og alm. 

Golfsponsor mv.  

Ud over alle de forskellige sponsorpakker som vi sælger, er der også nogle sponsorer som vælger 

at støtte klubben med naturalier i form af ydelser og gaver som klubben ellers selv skulle 

financierer. Det har en stor værdig og betydning. Der er også firmaer, som ikke er medlem af 

sponsorklubben, men som bidrager med gaver, præmier, udfører arbejde og giver rabatter, som er 

guld værd for klubben. 

Vi er glade for, at vi har kunnet sælge turneringer til nogle af sponsorerne. Men vi kunne godt 

ønske os, at der fremadrettet var flere sponsorer der ville holde en turnering herude. Sponsorerne 

deltager med præmier og opnår derved en rigtig god eksponering af virksomheden. Samtidigt med 

det, bliver de også synliggjort i vores nyhedsbrev, hvor de også dér har mulighed for at profilerer 

sig. 

Mange sponsorer har igennem året afholdt en firmadag herude med golf, også på par 3-Banen og 

derefter hygget sig herinde i caféen eller ude på terrassen. Det har vi fået meget god respons på. 

Dér vil jeg specielt sige en stor tak til dig Torben Bach Sørensen, som har gjort et stort stykke 

arbejde for at få firmaer til at holde et personale-event herude. Også en stor tak til jer frivillige, som 
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har hjulpet til med spillet ude på banen. I den forbindelse er der også stor ros til Golfcaféens mad 

og servicering.  

 

Den 15. september blev sponsorerne traditionen tro inviteret til årets Sponsormatch med de øvrige 

klubmedlemmer, som har hjulpet til med frivilligt arbejde i løbet af dette år. Klubben er meget glade 

for den indsats, som de frivillige hjælpere gør. Det vil jeg nu også kalde et slags sponsorat.  

Til orientering vil jeg også nævne at reklamebudgettet hører under sponsorudvalget, mht. 

brochurer, flagene ude på banen, bannere osv. 

 

Når vi får flere sponsorer ind - giver det også mulighed for flere events og tiltag i klubben. Klubben 

får også bedre økonomisk mulighed for at gøre en ekstra indsats for junior – og elitespillere, green-

fee spillere, klubbens egne medlemmer, udvikle og udbygge banen og spilleforholdene. 

Under sponsorudvalget hører også vores fundraisingsteam. De forsøger sig med at søge midler til 

forskellige formål i klubben. Der vil jeg også sige en stor tak til dig Anthony Bjerregaard for det 

arbejde, som du gør for klubben. 

Ikke mindst vil jeg også sige en kæmpestor tak til mine udvalgsmedlemmer for jeres store stykke 

arbejde i det forgangne år.  Jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år. 

Begynderudvalget v/Gert Jørgensen. 
Tilbageblik på sæsonen 2019 

Grenaa Messe i weekend d. 9 & 10 marts.  ( næste år d. 14 & 15 marts ) 

Åben hus angementer lørdag d. 6 april - 4 maj & 25 maj. 

Start på træning mandag med Arild d. 8 april og torsdagsmatch d. 11 april. 

Golfensdag søndag d. 28 april. 

Spil med dag for alle nye søndag d. 18 august. 

 

Afslutningsmatch lørdag d. 28 september (  8 stk. ud af ca. 35 nye medlemmer ) 

 

Firma Event: 

Fredag    d. 24 maj Aalsrode Smeden     ( 31 stk. ) 

Fredag    d.  7 juni Vandcenter Grenaa. ( 11 stk. ) 

Fredag.   d. 14 juni Rotary.                       (  8 stk. ) 

Onsdag   d.  3 juli. Dania.                         ( 15 stk. ) 

Torsdag  d. 22 august Lions Club.          ( 23 stk. ) 

Fredag    d. 13 september Glamox.         ( 24 stk. ) 

 

Vi vil meget gerne have flere frivillige til vores Firma-Events. Så vi kan være 1 hjælper på hvert 

hold, til at gå med på par 3 banen som hjælper og vejleder. 

 

Der har været løbende tilgang af nye begynder i løbet af sæsonen, så der har været udfordringer 

med hensyn til træning om torsdagen, da der har været mange forskellige niveauer. 

Der er kommet mange nye gennem nåleøjet i løbet af året, det er jo ikke alle der har været 

igennem begynderudvalget, med torsdags træning og deltaget i de obligatoriske 5 Kanin matcher 

for at få spilletilladelse. Jeg håber de har fået en god opdragelse med deres mentorer, så vi har 

fået nogle gode golfspillere, som kan begå sig blandt vores medlemmer. 
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Jeg kan være lidt bekymret for de nye, om de kan finde nogle at spille med, da vi jo har mange 

klubber i klubben. 

 

En stor Tak til alle der har hjulpet til med at få tingene til at glide i denne sæson, det gælder alle i 

begynderudvalget og alle de frivillige, uden jer kan det ikke lade sig gøre at få afviklet alle vores 

angementer i løbet af året. 

Baneudvalget v/Hans Husum 
Hans havde desværre lagt sig med hoste, så i hans fravær skulle formanden hilse med en tak til 
alle de frivillige der som tidligere nævnt er uvurderlige for driften af banen. Ligeledes en hilsen fra 
Hans til alle på greenekeepergården med tak for godt samarbejde i årets løb. 
Vi er meget imponerede over at banen er i stand til at tage de store mængder vand der er faldet 
her i efteråret. 

Ved Greenkeeper huset har vi fået lavet en vaske plads med olie udskiller og det rene vand fra olie 

udskilleren løber hen i det ressourcekar der er placeret ved hul 17 

Det er Kristian Wetche der har entreprisen, og han er også sponsor i klubben. 

 

Husudvalget v/Kim Nielsen 

Kim redegjorde for de ændringer der var lavet i Caféen og omtalte derudover det nye skur som er 

blevet lavet til vore nye køretøjer. 

Sidst men ikke mindst oplyste Kim at det jo er maler-år i 2020, og vi forventer at det bliver en lige 
så storartet oplevelse som sidst. 
 
Klubber i klubben 
Tirsdagsdamerne v/Gerda Madsen 
Hver tirsdag fra april til oktober, spiller tirsdagsdamerne. Der er spærretider morgen og 
eftermiddag. Spærretider betyder, at du bare kan møde op, så vil der altid være nogen at spille 
med. Det er også muligt at spille på andre tider på dagen. Nye medlemmer er naturligvis 
velkomne. 
 
Opstart 
Vi startede op med velkomstkaffe i marts måned, hvor vi fremlagde den kommende sæsons 
aktiviteter, som startede op med en: 

Heldagstur 

I maj, var vi på en heldagstur til Viborg. Det glæder os at der efterhånden er mange tilmeldte 

til den arrangerede tur, det giver os mod på at fortsætte med at have den i kalenderen 

til den kommende sæson. 

 

PinkCup 

Ultimo maj arrangerede vi PinkCup turnering. Og endnu engang vil vi gerne takke jer alle 

for det fine fremmøde og den gode stemning der var efter turneringen med spisning og 

auktion på på fine værker/præmier som var blevet doneret. 

Vi sendte jo over kr. 40.000, - afsted til "støt brysterne". 

Tak til Benedikte, som har været tovholder på arrangementet og tak til alle som har hjulpet 

med planlægning, indsamling og deltaget i turneringen. 
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Til det afsluttende stævne i Åbenrå deltog Susanne Rebsdorf og Karina Andersen. 

Karina opnåede en flot individuel 5. plads. 

 

Venskabsturneringer: 

Vi har haft besøg af Ebeltoft og Kalø, hvor vi løb med sejren begge gange. 

Vi har besøgt Norddjurs og her måtte vi se os besejret. 

Mærkeligt som det altid er hjemmebaneholdet der vinder :-) 

Når vi har besøg, vil vi gerne sige tak til Cafeen for dejlig mad og fin betjening. I skal vide 

at vores gæster roser maden til skyerne. 

 

Afslutning 

Vi afholdt afslutnings turnering sidst i september. 

Der spilles dog stadig tirsdagsgolf for de morgenfriske. 

Glædelig jul og godt nytår ønsker tirsdagsdameudvaIget. 

Susanne, Benedikte, Kirsten, Gitte og Gerda. 

Onsdagsherrerne v/Svend-Erik Sinding 
Vi lagde ud med ”suppe, steg og is” d. 23. marts. Igen i år kunne det lade sig gøre at spille på den 
store bane.  

Lørdag d. 4. maj var dagen for vores årlige udflugt, som i år gik til Hobro golfklub. En spændende 

og udfordrende bane. Vi havde godt vejr, så det blev en god dag. Desværre var der kun 16 der 

deltog.  

Onsdag d. 15. maj skulle vi så spille revanchematch mod Norddjurs Golfklub på deres 

hjemmebane. Det lykkedes ikke at forsvare pokalen, så den må vi jo bare vinde tilbage næste år.  

Onsdag d. 3. juli var der forårsafslutning.  

 

Lørdag d. 5. okt. var der årsafslutning, hvor der efterfølgende blev uddelt årets priser. Disse kan 

ses på vores hjemmeside. Igen i år havde vi valgt at spille Texas scramble.  

 

Også i år skal der fra formanden lyde et lille suk…. I løbet af året er der vel et sted mellem 75 og 

80 forskellige der spiller med i onsdagsherrerne. Og det er rigtig fint. Det kunne være dejligt om der 

var flere der deltog i vores arrangementer. Flere gange har der været mellem 25 og 30, og det 

synes jeg ikke er ret mange. Så jeg vil gerne opfordre alle jer herrer til at deltage i vores 

arrangementer. Det er faktisk skidesjovt . Jeg modtager også gerne gode ideer til hvordan vi kan 

få flere med.  

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Susanne for al den gode mad hun serverer både om onsdagen og til 

vores arrangementer.  

 

Der skal også lyde en stor tak til onsdagsherreudvalget for deres arbejde i løbet af året. Uden jer 

var der jo ikke noget onsdagsherre.  

 

Og som I nok har bemærket kan jeg ikke selv deltage i generalforsamlingen. Men herfra vil jeg 

gerne sige tak for i år. Håber vi alle, og flere til, ses næste år. Mats Sommer. 
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Torsdagsseniorerne v/John A. Christiansen 
Vi er en klub i klubben, hvor alle medlemmer kan være med – damer fra 50 år og herrer fra 55 år. 
Vi spiller hele året og betaler 10,- kr. pr. gang.  

Når vejret tillader det, spilles 18 huller hele året, med start kl. 08.30 om sommeren og 09.00 vinter. 

Dem der ønsker kun at spille 9 huller har start på 1. tee kl. 10.30 hhv. 11.00 sommer og vinter. 

Denne fordeling medfører at der midt på formiddagen er en time frigivet til greenfee- spillere.  

 

Efter spillet mødes vi i klubhuset for hygge og præmieuddeling, Præmierne består i det daglige 

af indsamlede golfbolde. I sæsonen er der er 3 klappepræmier hver med 3 nye logobolde 

 

Vi har i årets løb været 116 der har spillet seniorgolf.    

Som gennemsnit af spilledagene fra åbningsturneringen i april og til 18 okt. har der været 42 på 

banen. Største antal var 59 den 21. maj 

 

Der har været lidt sløjt med interesse for at spille med og mod vores 3 venskabsklubber Norddjurs, 

Mollerup og Randers Fjord med hvem vi spiller en pokalturnering og en venskabsturnering. Især 

ved udebanebesøg har vi været svagt repræsenteret. 

 

Sommersæsonen 2019 begyndte for seniorernes vedkommende den 11. april hvor 64 deltagere 

spillede 18 hullers Greensome. 

 

Internt i klubben spilles om 4 flotte pokaler    

1.  Lady Cleopatras vandrepokal for den flittigste golfer i året 

3. Lady Cleopatras årspokal der spiller som sum af bedste score på dagen i sæsonen 

4. Seniorpokalen der er i spil på forårets 3-dages tur     

5. Efterårspokalen der er i spil på efterårets 2-dages tur    

29 deltog på forårets tur til Thy hvor vi havde base på Tambohus badehotel og spillede banerne 

Skive, Sydthy og Struer 

Efterårsturen gik til Juelsminde badehotel. Vi spillede Horsens og Juelsminde. 

2019 sæsonen slutter den 21. november med Texas scramble, årsmøde / korporal-forsamling og 

julefrokost. 

 

Elite- og Juniorudvalget v/Arild Townhill. 

Angående eliten har vi i år haft en elite trup bestående af 17 spillere, som har modtaget både 

fællestræning og individuel træning. 

 

Vi har haft 2 hold, henholdsvis et 3 divisionshold og et hold i kvalifikationsrækken. 3 divisionsholdet 

blev nr. 2 i puljen og kvalifikationsrækken blev nr. 3, hvilket betyder vi forbliver med begge hold. 

Har som udgangspunkt haft flere juniorer med på kvalifikationsholdet med henblik på udvikling. Det 

er gået rigtig godt med de 4 unge, med sejre både i foursomes og singles. Allerede haft en med på 

første holdet med succes også. Har derudover haft 4 juniorer repræsenteret på junior distrikts tour. 

Udviklingen på landsbasis ang. junior medlemmer har været faldende gennem årerne, faktisk fra 

12.000 til 7.000  
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Dette betyder at det er vigtigt at have fokus på dette, da unge er en del af fremtiden i de danske 

klubber og selvfølgelig også her.  

Nuværende har vi ca. 10 aktive juniorer med 4 nye kommet til i år. 

At have elite og unge er vigtigt for på nogen måde at kunne rekruttere nye unge spillere og har 

også set i år, hvordan enkelte voksne har meldt sig ind for at kunne dele golfens glæder sammen 

med deres barn. 

At have en ungdoms afdeling er selvfølgelig det første vigtige skridt, for at kunne forøge tilgangen 

af nye unge spillere og potentielt deres forældre også. 

Jeg vil gerne takke alle spillere og hjælpere for et dejligt år og ser frem til næste år med optimisme 

og planer om bedre resultater, mere synlighed i klubben og forhåbentlig tilgang af flere unge i 

vores klub.  

Frivillige v/Kristen Brændgaard 
Referat fra mødet med tovholdere den 11. november 2019 

Pt er vi 29 frivillige fordelt på 12 hold. 

Vi mangler frivillige til par 3 banen, hvor 12 teesteder skal renses for ukrudt og bunkers renses og 

rives. Lige nu varetages denne opgave af Torben Simonsen, vi har brug for 3 personer mere. 

Ligeledes mangler vi arbejdskraft til søholdet 4 personer. 

 

Bjarne Boy og Peder Hougaard står for det meste af dette arbejde med at fjerne bevoksning ved 

søbredder. De sidste 2 års arbejde med at fjerne siv og fået fordelt åkanderne har gjort, at Grenaa 

golfklub har de smukkeste søer, men det kræver vedligehold. 

 

Endelig mangler vi 2 personer til renholdelse ved klubhus og bagrum. 

Vi kan sagtens bruge flere endnu, men på mødet fremgik det, at det kørte fint på de enkelte hold 

og greenkeeperen vurderede de frivilliges arbejde som super. 

 

Vil man melde sig til arbejdet ringe/sms man til Kristen 30220576 Eller mail til kris@brandgaard.it 

Baneservice v/Henning Knudsen 
fra Service- og banekontroludvalget i Grenå Golfklub. 

Til evalueringsmødet, onsdag, den 16. oktober 2019, kl. 1400 i Golfcafeen var mødt: 

Flemming Vendler, Kristen Brændgaard Jensen, Villy Byrgesen, Per Stefanek og Henning 

Knudsen. Fraværende med afbud var Torben Bach Sørensen 

 

Der var enighed om, at der på de mange runder over hele sæsonen hovedsagelig kun havde 

været positive oplevelser – ikke mindst i relation til greenfee-gæsterne. 

Mange roser har vi modtaget til banen og hermed også greenkeperstaben og ligeledes til 

golfcafeen. 

 

Kun enkelte negative episoder er oplevet, men så har der til gengæld også været stor utilfredshed 

– og vel også med rette, idet greenfee-gæster er mødt op langvejs fra for at spille banen, hvor det 

mailto:kris@brandgaard.it
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så har vist sig, at der har været arbejdet med propning af greens – vel at mærke uden at det har 

været annonceret på hjemmesiden. Det bør ikke forekomme – og i hvert fald ikke uden reduktion i i 

green-fee- priserne. 

 

På enkelte tidspunkter har kontrollørerne udvirket en egentlig ”starterfunktion” ved hul 1, hvor 

samtlige har måttet vise deres legitimation for at spille banen (og ligeledes deres pitch-fork). Det 

har alle modtaget i en positiv ånd. 

 

Det har dog ikke imødekommet, at der i perioder har været udvist stor sløseri ved manglende 

genopretning af nedslagsmærker på greens – specielt når banen har været våd ! 

 

Ingen ”gratister” er truffet, og efter den digitale registrering er det også blevet problematisk at 

gennemføre en sådan ”gratistrunde”, idet det i hvert fald for banekontrollanterne er blevet 

forholdsvis let at ”prikke” eventuelle gratister ud. 

 

Derfor har opgaven hovedsagelig også været at påse, at alle – og ikke mindst ”golfringens” spillere 

– har fået bekræftet deres tid (og runde), således, at der bliver en retfærdig mellemregning 

klubberne imellem ved sæsonens afslutning. 

 

I udvalget har vi drøftet, om det fortsat er ressourcerne værd at opretholde service- og 

banekontrollen. 

Der var dog enighed om, at det bør man - ikke mindst af præventive hensyn, men også for udadtil 

at medvirke til at vise, at her har vi en klub, hvor såvel bane som cafe er i orden, og at tingene i 

øvrigt (bl.a. baneservice og -kontrol) fungerer optimalt. 

Turnerings- og HCPudvalget v/Astrid Katholm. 
Astrid gjorde opmærksom på Regionsgolf som er den største amatørturnering for golfspillere i 
Danmark. Astrid opfordrede klubbens medlemmer til at deltage. Formanden lovede at følge op på 
opfordringen hurtigst muligt. 

Ad 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse af samme 

Regnskabet for 2018/19 ramte plet i forhold til budgettet for samme med et resultat på +44.000 kr. 

mod budgettet på +35.000 kr. Indtægterne blev på 3.341.000 kr. mod 3.351.000 kr. i budgettet, og 

afholdte omkostninger inkl. afskrivninger endte på 3.297.000 kr. mod 3.315.000 kr. i budgettet. Der 

er i året investeret for 259.000 kr. Afvigelserne på de enkelte poster har været begrænsede, dog er 

der en mærkbar positiv afvigelse på indtægter fra greenfee. I den etablerede udviklingspulje ligger 

der ved udgangen af regnskabsåret 89.000 kr. Se flere detaljer i fremlagt PP-præsentation på 

hjemmesiden. 

 

Ad 4 Budget for det kommende år og fastsættelse af medlemskontingent.  

Budgettet for 2019/20 tager udgangspunkt i regnskabet for 2018/19. Dog er der korrigeret for det 

aktuelle antal medlemmer i beregningen af kontingentindtægter, og hvis der er kendte eller 

planlagte aktiviteter der afviger fra 2018/19. 

 

Der budgetteres med indtægter på 3.385.000 kr. og omkostninger inkl. afskrivninger på 3.350.000 

kr. hvilket giver et budgetteret overskud på 35.000 kr. Der er ikke indregnet kontingentstigning i 
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2019/20 eller flere greenfeeindtægter, og der er sat ekstra penge af til markedsføring af klubben. 

Den planlagte ”vaskeplads” til vask af kørende materiel gøres færdig i 2019/20 og der er 

budgetteret med en ny semiroughklipper, i alt investeringer på 725.000 kr. Se flere detaljer i 

fremlagt PP-præsentation på hjemmesiden. 

 

Som nævnt blev der foreslået uændret kontingent det kommende år. 

 

Regnskab, budget og kontingent blev godkendt uden ændringer. 

 

Ad 5 Forslag fra bestyrelsen  

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.  

 

Ad 6 Forslag fra medlemmerne  

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

 

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:  

På valg var: Anthony Bjerregaard  (modtog genvalg) 

 Ove Lund  (modtog genvalg) 

 Gert Jørgensen (modtog genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af de 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle blev genvalgt med akklamation. 

Suppleanter 

 Bestyrelsen foreslog Bennedicte Ellehauge og Torn Bach Sørensen 

Begge blev valgt med akklamation.  

 

Ad 8 Valg af revisorer og 1 suppleant:  

Revisorer - på valg var:  Gunner Sørensen  (modtog genvalg) 

Mogens Adamsen (modtog genvalg)  

 

Revisorsuppleanter – på valg var: Søren Sørensen (modtog ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslog  Aase Madsen.  

Alle blev valgt med akklamation.  

 

Ad 9 Eventuelt  

Der var ingen emner til dette punkt. 

 

Afslutning ved formanden  

Anthony takkede for alle indlæg, og for god ro og orden, ligesom han sendte en tak til dirigenten 

Claus Lynge. 

 

Referent Dirigent 

Anthony Bjerregaard Claus Lynge 

 


