
 

 

LINKSGREVERNE 
GENERALFORSAMLING 

Dagsorden + referat 

27.02.2023 kl.19.00 

Sted: klubhuset 
 

Dagsorden: 
Dagsordenpunkternes rækkefølge korrigeret i henhold til vedtægter. 

 

1 Valg af dirigent  

Forslag – Jesper Carstensen 

Godkendt. 

 

2 Formandens beretning 

Kort orientering om det forgangne år med rekordstort 

medlemstal og fokus på kommende sæson. 

Godkendt.  

 

3 Regnskab 2022 

Bilag udsendes med dagsorden. 

Kassereren fremlagde og gennemgik kort regnskabet der 

landede med overskud inden for gældende regler. 

Regnskab godkendt. 

 

4 Indkomne forslag: 

- Aflevering af scorekort underskrevet af markør i 

Linksgrevernes postkasse i forbindelse med 

tirsdagsrunder. Uddybes af forslagsstiller Henrik 

Pasgaard.  

Da tirsdagsrunder er tællende runder og 

coronarestriktioner ikke længere begrænser os er der 

enighed om, at der fremadrettet SKAL afleveres 

scorekort i postkassen underskrevet af markør efter 

spillet runde. Elektronisk indberetning fortsætter 

uændret og lukker kl. 22.00 på spilledagen. Der 

udtages stikprøver for at tilse korrekt indberetning. 

Når Golfbox kan håndtere elektronisk markør ændres 

hertil. Udmeldes når muligt.  

- Evt. oprettelse af D-række fra hcp 36,1-56. 

Forslagsstiller Benny Nielsen. 



 

 

Da kun 1 spiller pt ville være i D-række trækkes 

forslaget. 

 

   

5 A- Kontingent for 2023 

Forslag - uændret 350 + 5 kr gebyr.  

Tilmelding sker via Golfbox (derfor gebyr 5kr). 

Godkendt.  

      B- Budget 2023 

Bilag udsendes med dagsorden. 

Forslaget gennemgået og godkendt uden kommentarer. 

 

6      Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg: 

Jørgen Angermann – villig til genvalg 

Mogens Pedersen - villig til genvalg 

Søren Kramer – villig til genvalg 

Alle 3 genvalgt. 

 

     7                Valg af 2 revisorer 

Jesper Carstensen – villig til genvalg 

Jan Hemmingsen – villig til genvalg 

Begge genvalgt. 

 

    8           Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Klaes Hagelberg – villig til genvalg 

Søren Lorentzen – villig til genvalg 

Begge genvalgt. 

 

    9                 Kort orientering om årets aktiviteter: 

- Tirsdagsspil – Bestyrelsen foreslår en enkelt ændring: E-

rækken deles i E1, der spiller fra hvid og E2, der spiller 

fra gul – gælder for hele året. E1 og E2 tælles som 1 

række i forhold til point og præmier. Årsag: Elitespillere 

kan risikere at deres handicap tælles negativt, hvis de 

spiller fra gul ( i forhold til deres andre eliteaktiviteter ) 

Taget til efterretning. 

- NB: Hovedbestyrelsen ændrer spærring af tid til klubber 

i klubben fra 2 til 3 dage før – derfor husk at bestille 

herredagstider  (eftermiddagstiderne) senest lørdage. 

Vi har forhåndsreserveret tirsdage 14.30-17.30. 

Efter ønske undersøger vi om mulig udvidelse af tiden. 



 

 

HUSK: At tilmelde tirsdage under klubturneringer, 

elektronisk indtastning samt underskrevet scorekort 

- Månedsafslutninger 

Afvikles efter sidste sæsons model. Bestyrelsen 

drøfter at krydre med Short-Game, hvis muligt – 

udmelding følger. 

- Hulspilsturnering 

Åben for tilmelding med dead-line 14.marts. 

Tilmelding findes under klubturnering for januar. 

- Hedelandmatch – forventes afholdt 13.05. på Hedeland 

Nærmere info og tilmelding følger. 

- Week-endtur – afvikles 8.9.10. september 

Afvikles i Landskrona. Tilmelding åben under 

klubturnering september med dead-line 1.7. 

- Årsafslutning med damer 23.09. 

- Herreturnering – brug pengene 29.10. 

- Andet 

GF-forsikring vil gerne låne 5-10 min på en 

månedsafslutning med golfforsikringstilbud. De takker 

med  præmier til Herreklubben. 

Tilbud om regelaften. 

Forslag om tirsdagsspil på forskellige tee-steder. 

Bestyrelsen vender tilbage omkring de sidste 3 

punkter. 

 

 

 

                       

Søren Kramer                  Jesper Carstensen 

Formand                           Dirigent 

  

 

 

 


