
Herreklubben Greve Golf 

Bestyrelsesmøde1.7.21 kl. 18.00 i klubhuset 

Referat 

Dagsorden: 

1 Generalforsamling 2021  

- Hvordan gør vi?  

Generalforsamling afholdes mandag 6.9. kl 19.00 i klubhuset 

Dagsorden udsendes 14 dage inden. 

Punkter til dagsorden bedes sendt til angermann@city.dk primo august. 

Allerede indkomne forslag: 

- Forslag fra medlemmer 

- Justering af handicapramme for at få lige store puljer – forslag Mogens Pedersen 

- Kandidat til bestyrelse Mogens Pedersen – forslag Mogens Pedersen  

- Ændring af pointsystem  (som tidligere) – forslag Benny Nielsen 

- Tællende runder skal reduceres til 12-15 runder – forslag Benny Nielsen 

Administrativt meget tungt – så anbefales ikke. 

- Drop Board of Shame/alternativt tildele alle tilmeldte spillere, der ikke afleverer 

scorekort 10 point – forslag Nicolai Rasmussen 

Vi foreslår at droppe Board of Shame. 

- Forslag fra bestyrelsen  

- Kandidat til bestyrelse Søren Kramer 

- Afklaring af øvrige personvalg 

Se nederst. 

- Vedtægtsændring pga krav fra bank omkring tegningsberettigelse 

- Bestyrelsesmedlemmer gøres fremover kontingentfri  

2 Årets aktiviteter 

- Månedsafslutninger 

Fra næste sæson fastlægges alle aktiviteter ved sæsonstart eks. 

turneringsformer ved månedsafslutninger. 

- Turneringer (obs på korrekt indberetning af scores) 

Vi forventer, at elektronisk indberetning af score udbygges med 

markørmarkering. Vi forventer at kunne lægge samtlige aktiviteter ind i 

turneringsplan fra sæsonstart. 

Hulspilsturnering kører efter planen. 

Vinterturnering droppes, da vi ikke kan få tilfredsstillende banetider hertil. 

- Præmier 

Vil indtil videre være gavekort + vin. 

Vi efterlyser mulige gavesponsorer. 

- Hedebocup 

Aflyst i år – skal vi fortsætte? 

- Årsafslutning med damer 

Skal strammes op mht til aktiviteter på dagen. 

- Andet 

 

mailto:angermann@city.dk


3 Økonomi  

- Årets budget -status mm 

Årets budget udarbejdet til forventet generalforsamling i februar kan vi se 

bliver ændret, da corona har ændret vilkårene for vores aktiviteter – bl.a er 

week-endtur, Hedebocup samt månedsafslutning ikke realiseret. Nærmere 

orientering på kommende generalforsamling. 

- Donation til Pink CUP 

Vi donerer som vanligt tilmeldingsgebyr ca 1.000 kr. 

- Herredag Linksuge – hvad gør vi 

Som tidligere skal medlemmer tilmelde sig spil via Linksugen for at spille 

herreklubmatch d. 27.juli. Det betyder – også som vanligt – at man skal betale 

tilmeldingsgebyr.  

4 Opgavefordeling i bestyrelsen. 

Bestyrelsen har længe talt om, at der skal strammes op omkring bestyrelsens 

opgaveløsning og kommunikation til medlemmer. 

Følgende opgaver fordeles i bestyrelsen og ansvarshavende for det enkelte 

område påføres: 

-Hjemmeside/kommunikation 

-Turneringer/handicapregistrering 

-Slå et slag for kuglerne 

-Week-end tur 

-Årsafslutning med dameklub 

-Hedebocup 

-Økonomi 

-Præmier 

-Kontakt til bestyrelse mm 

-Interne opgaver 

5 Hjemmeside 

               Se ovenstående. 

6 Andet 

 

På valg 2021: 

a. bestyrelse: Jonas Horsner, Per Schaadt, Jørgen Angermann 

b. suppleanter: Klaes Hagelberg, Søren Lorentzen 

c. revisorer: Stig Persson, Jan Hemmingsen, Jesper Carstensen (sup) 

 

På bestyrelsens vegne 

Jørgen Angermann 


