
 
 
 

  Golfafdelingen. 
 
 
 

Referat fra afdelingsmødet i golf 
Lørdag den 7.september 2019, på Royal Oak Golfklub, Golfvej 2, Jels, 6630 Rødding. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Valg af sekretær 
4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 
5. Afdelingslederens beretning 
6. Indkomne forslag 
1. Ændring af spilledage fra weekend til hverdag på forsøgsplan i 2020  
Forslagsstiller Søren Gade, afdelingsleder. 
7. Valg af udvalgsmedlemmer, for 1 år. 
 Brian Kaarslev, Hovedstadens Jernbane-Idræt og 
Finn Slotø Thomassen, JIF Århus. 
8. Afdelingens fremtidige virke 
9. Afslutning 
 
 

Søren Gade åbnede mødet, med første punkt på dagsordenen, som var valg af en dirigent. 
 

1. Valg af dirigent: 
Günther Johansen blev foreslået og valgt. 
 

2. Godkendelse af forretningsorden: 
Günther konstaterede at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og derefter gennemgik man 
forretningsordenen og der var enighed om at vi arbejdede efter den, ingen bemærkninger.   
 

3. Valg af sekretær. 
Tony Kim Andersen blev foreslået og valg. 
 

4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter: 
Hovedstadens Jernbane-Idræt,  3. 
JIF Århus,    3. 
Jernbanens Fotoklub  1 
Afdelingslederen  1 
Stemmer i alt,                         8 
 

5. Afdelingslederens beretning: 
 Sidste år vedtog vi nye vedtægter som er fint retningsvisende over hvad vi laver i golfafdelingen. Har 
deltaget i et Dialogmøde under Jernbanefritid som blev afholdt på Knudshoved Kursuscenter, hvor der var 
mange interessante emner oppe at vende. Vigende deltagere til vores stævner, hvad kan man som afdeling 
gøre for at få flere med? samt økonomien i Jernbanefritid hvor diskussionen gik på om man kunne sætte 
kontingentet op i Jernbanefritid? USIC / Mini Group stævner, der er desværre ingen som vil påtage sig 
disse stævner, Irland trak sig fra afholdelse, så der har ikke været afholdt stævner i USIC hvor vi var med i 
Frankrig og i Belgien hvor vi deltog i USIC Mini Group. Har hørt at man i oktober måned afholder et møde i 



Mini USIC-gruppen i Aarhus i forbindelse med et skydestævne i Mini Gruppen, så kan vi kun håbe at det går 
vores vej denne gang. Vi har også oplevet vigende deltagerantal til vores stævner, vi var 39 i Korsør og nu 
kun 30 deltagere her i Jels. Hurtigere stævner = gun start? En bedre geografisk placering af spillesteder? 
Herefter blev beretningen sendt til debat – beretningen blev sendt til afstemning og godkendt. 
 

6. Indkomne forslag: 
 1. Ændring af spilledage fra weekend til hverdag på forsøgsplan i 2020  
Forslagsstiller Søren Gade, afdelingsleder. 
Afdelingslederen ville trække sit forslag men da der var opbakning til at prøve at spille på hverdage, blev 
forslaget vedtaget af medlemmerne. 
 

7. Valg af udvalgsmedlemmer, for 1 år. 
Brian Kaarslev, Hovedstadens Jernbane-Idræt og 
Finn Slotø Thomassen, JIF Århus. 
Begge 2 ønskede genvalg, de blev begge valgt til en ny periode på 1 år. 
 

8. Afdelingens fremtidige virke. 
Forårsstævnet 2020, vil blive arrangeret på Horsens Golfklubs baner, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens. 
https://www.horsensgolfklub.dk/  mandag den 4.maj 2020. 
 

9. Afslutning: 
TK fortalte lidt om et stævne under Landskredsen, et golfstævne som vil blive arrangeret på Golfklubben 
Lillebælt ´s baner i Middelfart. Man skal selv tilmelde sig og betale forud hvorefter man sender regningen 
til Jernbanefritid’s kasserer som så vil refundere betalingen. Tilmeldingen skal foregå på Landskredsens 
hjemmeside, www.landskredsen.dk senest den 22.september 2019. 
Herefter takkede Søren for et godt stævne og god ro og orden i forbindelse med mødet hvorefter han gik 
direkte over til præmieoverrækkelsen. 
 

Referent           Dirigent 

Tony Kim Andersen         Günther Johansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jernbanemester Herre: Emil Gauguin-Reddersen                            Jernbanemester Damer: Birgit Nielsen 
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