
LINKSGREVERNE 
GENERALFORSAMLING 

REFERAT 

25.februar 2019 kl. 19.00 

Sted: klubhuset 

 

Dagsorden: 

 

1 Valg af dirigent 

Preben Jensen valgt 

2 Formandens beretning 

Formanden fremlagde sin beretning og aktiviteterne i 2018. 

Enkelte kommentarer omkring afviklingen af hulspilsturneringen. 

Beretningen godkendt.  

3 Regnskab 2018  

– fremlæggelse og godkendelse. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Kort drøftelse 

af præmiepraksis som fastholdes. 

4 Indkomne forslag  

Ingen forslag. 

5 Kontingent for 2019 

- forslag om uændret kontingent 300 kr.  

Forslaget godkendt. Da der senere fremkom mulighed for, at 

kontingentet kan indbetales via Golfbox besluttede bestyrelsen, at 

kontingent + transaktionsafgift skal dækkes via indbetaling af 305 kr 

så transaktionsafgift til Golfbox på 5 kr hermed er dækket. 

Information til alle om ny betalingsform udsendes. 

6 Budget 2019 

– fremlæggelse og vedtagelse.  

Kassereren fremlagde forslag til budget 2019 som blev vedtaget uden 

kommentarer. 

7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg: 

John F Jensen – villig til genvalg - valgt 

Per Schaadt - villig til genvalg - valgt 

Jørgen Angermann – villig til genvalg – valgt 

Der blev herefter henvist til vedtægternes krav til valg af 2 

suppleanter til bestyrelsen. 

Klaes Hagelberg og Søren Lorentzen valgt. 



 

8 Valg af 2 revisorer 

Stig Persson – villig til genvalg - valgt 

Jan Hemmingsen – villig til genvalg - valgt 

Forslag suppleant: Jesper Carstensen - valgt 

9 Eventuelt 

Klubbens hovedformand orienterede kort om positive klubforhold – 

stort medlemstal og stor tilfredshed blandt medlemmerne. 

Dialogmøder med klubber i klubben vil blive afholdt i løbet af året. 

Næstformanden gennemgik listen med forslag til aktiviteter for 2019.

    

Bilag:      Beretning 2018  

     Regnskab 2018 

      Budget 2019 

       

 

  

 

Forslag til aktiviteter i 2019- revideret 25.feb 2019 : 

- Gennemgående tirsdagsturnering i 4 rækker – stableford 

OBS: alle spiller fra valgfri tee – gul eller hvid. 

OBS: nedenstående handicap er umiddelbar indplacering. Primo april 

placerer bestyrelsen alle spillere i grupperne, så gruppe A-B-C bliver 

tilnærmelsesvis lige store. Man spiller hele sæsonen i den indplacerede 

gruppe. 

E: handicap +8-4,5    OBS: I eliterækken spiller alle der er med i 

elitebruttotruppen. 

A: handicap 4,6-12,9  

B: handicap 13,0-18,5  

C: handicap 18,6-54,0  

- Månedsafslutning tilmeldes via golfbox. 

I april spilles 9 huller med start for de første kl. 16.30 

I maj-september-oktober spilles 9 huller og herefter fællesspisning. 

I juni-juli-august spilles 18 huller med gunstart kl. 16.00 og herefter 

fællesspisning. 

Pris for fællesspisning bliver 70,- kr.  

OBS: Pointtælling i alle rækker ændres for at prøve lidt nyt. I stedet 

for point 10-1 pr gang + 1 for at stille op ændres det til ”formel 1” 

pointtælling – altså 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 pr runde og ingen point 

for at stille op. 



Eclectic, hvor man selv skal låse hul (markeres med stort E ud for hul 

på scorekort). Fastholdes. 

- Hulspilsturnering i foråret. Der spilles i indledende puljer og herefter 

knock-out runder. 

- OBS: Endagstur udgår. 

- Herreklubdyst mod Hedeland på Hedeland – 1. lørdag efter Skt. Hans.  

- Week-endtur 1.prioritet 23.-25.august. Der arbejdes på tur til 

Castanea Golfresort. 

- Årsafslutning sammen med dameklub. 

- Vinterturnering november-marts – åben for alle herrer i klubben. 

- Slå et slag for kuglerne (Kræftens bekæmpelse) 18.maj. 

- Månedsafslutning i maj vil indeholde en brain-storm, så bestyrelsen 

kan tage ideer, ris og ros med til møde med hovedbestyrelsen. 

   

 

 

Preben Jensen   Jørgen Angermann 

Dirigent   Referent    


