
Referat 

Generalforsamling i Holsted Golfklub 

Den 25. februar2020 blev der afholdt generalforsamling i klublokalet på 

Bengårdsvej. 

 

Dagsorden var som følger: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

4. Forelæggelse af budget for 2020. 

5. Forslag fra bestyrelsen. (kontingentforhøjelse). Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på   

kr. 100,- for fuldtidsmedlemmer, flexmedlemmer, og long distance medlemmer.      

6. Forslag fra medlemmerne. (ingen). 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

Under eventuelt ønsker bestyrelse en drøftelse af afholdelse af klubmesterskaber, så markant 

flere medlemmer vil deltage. 

 

Ad 1. Formanden Mogens Krammer bød velkommen og bestyrelsen foreslog H. P. Refsing som dirigent. 

(valgt) 

   

Ad 2. Med hensyn til beretninger fra de forskellige udvalg henvises til det udsendte materiale. 

Under formandens beretning blev tilføjet at der var lagt planer for fremtiden sammen med den nye 

greenkeeper Bo Werenberg. Der er også lavet aftale med ny træner Danny Sejer Sørensen. 

Støt klubbens salg af klubtrøjer. Vi havde 4 hold med til Regionsgolf i 2019 og der er også tilmeldt 4 hold i 

2020, husk at skrive jer på listerne. Der kommer et arrangement med Vin for dig støt op om det. Alt 

overskuddet går til klubkassen. 

Vedr. baneudvalget blev nævnt at par 3 banen trænger til en større omgang. 

Begynderudvalget, første begynderhold starter allerede den 29. februar og 1. marts. 

Sponsorudvalget oplyste at der ikke var afholdt sponsormatch i 2019 på grund af for få tilmeldte.  

 

Ad 3. Eske Hansen gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr. 92.430,42 efter afskrivning på kr. 

98t. Egenkapitalen er på kr. 489.258,86. 

 

Ad 4. Eske Hansen fremlagde budgettet for 2020.  

Medlemsindtægter                               1.346.000 

Ordinære indtægter                             2.088.000 

Ordinære udgifter                                    510.000 



Løn og administrations omkostninger 755.000   

Klubomkostninger                                    202.000 

Banedrift                                                    341.000 

Bygningsdrift                                               83.000 

Ordinære udgifter i alt                         1.891.000 

Resultat før afskrivninger                       197.000 

Afskrivning                                                100.000 

Resultat/overskud                                     87.000 

 

Ad 5. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget 

 

Ad 6. Ingen. 

 

Ad 7. På valg Bjarne Jensen (modtager genvalg), Henrik Sørensen (modtager genvalg) og Elsa Fabricius 

(tager ikke imod valg).  

Bjarne Jensen, Henrik Sørensen blev genvalgt.  Nyvalg, Olav Rasmussen blev foreslået og valgt i stedet for 

Elsa Fabricius. 

Som suppleanter blev valgt Erik Fåborg og Britta Jensen. 

 

Ad 8. Genvalg som revisor og revisor suppleant af Bjarne Petersen og Hartvig Knudsen.  

 

Ad 9. Den nye greenkeeper Bo Werenberg og prof. træner Danny Sejer Sørensen præsenterede sig selv. 

Vedrørende afvikling af klubmesterskab blev flere modeller drøftet. Endelig beslutning om form og afvikling 

træffes senere. 

 

 

For referatet 

 

 

 

 

___________________________                           ____________________________ 

Referent                                                                          Dirigent 

 

             


