
 

 

LINKSGREVERNE 
GENERALFORSAMLING 

REFERAT 

1.3.2022 kl.19.00 

Sted: klubhuset 
 

 

Dagsorden: 
 

1 Valg af dirigent  

Forslag – Preben Jensen 

- Preben Jensen valgt 

 

2 Formandens beretning 

- Da formand søren Kramer først tiltrådte efter den sene 

generalforsamling i september blev det en meget kort 

beretning. En stille sæson grundet corona – så fokus blev 

i stedet på den kommende sæson, hvor formanden 

pointerede, at der vil blive lagt vægt på at sikre det 

sociale og trivselsmæssige element i herreklubben. 

Derfor også en henstilling til at støtte op om klubbens 

aktiviteter bl.a. den årlige dyst mod Hedeland.  

-  

3 Indkomne forslag: 

Ingen forslag indkommet. 

 

4 Regnskab 2021 

–   fremlæggelse og godkendelse. 

Bilag 

- Kassereren fremlagde regnskabet, der bar præg af det 

stille år. Derfor ekstra afslutningsturnering og indkøb af 

præmier til kommende sæson. 

Enstemmigt vedtaget 

   

5 Kontingent for 2022 

Forslag - uændret 350 + 5 kr gebyr.  

Tilmelding sker via Golfbox (derfor gebyr 5kr).  

- Enstemmigt vedtaget 

 

6 Budget 2022 

- fremlæggelse og vedtagelse. 



 

 

Bilag 

- Budget fremlagt og enstemmigt vedtaget 

 

7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg: 

John F Jensen – villig til genvalg 

Gert Olsen - villig til genvalg 

Roland Pedersen – villig til genvalg 

- Alle 3 kandidater genvalgt 

 

8 Valg af 2 revisorer 

Stig Persson – villig til genvalg 

Jan Hemmingsen – villig til genvalg 

Forslag suppleant: Jesper Carstensen – villig til genvalg 

- Alle 3 kandidater genvalgt 

 

9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Klaes Hagelberg – villig til genvalg 

Søren Lorentzen – villig til genvalg  

- Begge kandidater genvalgt 

 

10 Eventuelt 

Kort orientering om årets aktiviteter: 

- Tirsdagsspil – obs på scoreindtastning 

- Hulspilsturnering 

- Hedelandmatch 

- Week-endtur 

- Aften med regeludvalget? 

- Hjemmeside 

- Andet 

Der blev kort orienteret om årets aktiviteter, hvilket affødte 

forskellige kommentarer:, 

Forslag om at afprøve forskellige spilformer på tirsdage, hvilket kan 

styrke socialt sammenhold. 

Hulspilsturnering har nu lukket for tilmelding med 45 tilmeldte – plan 

fremsendes snarest for afvikling af turnering. 

Hedelandmatch – her efterlyses deltagere – spilform vil blive drøftet 

med Hedeland. 

Week-end tur har fin tilslutning – mere følger senere. 

Stor interesse for en aften med regeludvalget – bestyrelsen kommer 

med udmelding herom. 



 

 

Der blev nævnt forslag om andre sociale aktiviteter som curling, 

frisbeegolf og kortspil. Bestyrelsen tager det med i sine 

overvejelser. 

Blandt flere fremmødte blev udtalt en forundring over den forhånds-

tildelte tid til spil om tirsdagen for Herreklubben med kun 2 timer kl. 

15-17. Bestyrelsen vil derfor kontakte sekretariatet/hovedbestyrel-

sen for som minimum at få udvidet tiden til kl. 18.   

 

 

 

                       

___________________                  ____________________ 

           Formand                                             Dirigent 

  

 

 

 


