
Beslutningsreferat af generalforsamling i Henne Golfklub d. 23.november 2017 

 

 

A. Valg af dirigent. 
Ole Kjær foreslås og vælges. 

B. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne drift år. 
Formand Benny Franz aflægger beretning. 

Følgende emner blev berørt. 

- Fald i deltagerantal i klubbens matches. 

- Stor opbakning til spil-billig-ugen 

- 26 hold der deltog i Father and Son Golfchampion match. Næste år afvikles matchen også her i Henne d. 

9. + 10. Juni. 

- Company Day havde god tilslutning. Næste år afvikles d. 20.sep.2018. 

- Nyt tiltag med 9-hulsmatch om søndagen kl. 13.00 gennem hele sæsonen. 

- Fremgang af medlemmer i klubben. 

- Træneransættelse til næste sæson. 

- Personalet i klubben og shoppen. 

- Greenkeeperne og Leif takkes. 

- Frivillige hjælpere roses…tak for det. 

- Ros fra spillere af banen for banens fine tilstand gennem sæsonen gives videre. 

- Økonomiske disponeringer. 

- Shoppens regnskab. 

- Nybyggeri til biler med fondsmidler fra SE`s vækstfond. 

- Matchplan kommer snarest. 

- Takker bestyrelsen og Henne Golfklub A/S. 

 

Spørge- og kommentartid.: 

 

- Klub i  klubben – forslag om et sted, hvor man kan videregive oplysninger og billeder fra et medlem. 

- Der spørges til lynskure på banen….den arbejdsproces er der sat gang i. 

- Ønske om at bestyrelsen arbejder mere med at gøre noget som Henne Golfbanen bliver kendt for, som kan 

huskes af  gæstespillere. 

 

Beretningen er godkendt af forsamlingen. 

 

 

Stemmetællere blev : Niels Kristensen og Jesper Clausen. 

 

C. Forelæggelse af  det reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskab gennemgås af revisor Jesper Clausen. 
Kommentarer til regnskabet og klubbens regnskab godkendes. 

 

D. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af medlemskontingenter 

        og indskud. 

        Budgettet fremlægges af revisor Jesper Clausen. 

        Formand Benny Franz redegør for fastlæggelse af medlemskontingenter som sidste år.  

        Forsamlingen godkender uændrede kontingentsatser. 

         

 

E. Forslag fra bestyrelsen. 
Ingen forslag 

F. Forslag fra medlemmerne. 
Ingen forslag 

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Benny Franz, Knud Dalgaard og Aage Vestergaard modtager alle genvalg og blev det. 



H. Valg af suppleanter. 
Betty Moberg modtager ikke genvalg. Lars Brink modtager genvalg. 

Ib Marbæk og Lars Brink blev valgt som suppleanter for det kommende år. 

I. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jesper Clausen er genvalgt til revisor. 
 

 

 

J. Udtrækning af værdibeviser 
1054:  Ib og Rosa Hansen 
102  :  Rita Jørgensen tilfalder Vagn Jørgensen 
70    :  Kjeld Høj 

211  :  Birgit Poulsen 

81    :  Erik Jensen 

173  :  Thilde Nielsen 

213  :  Erik Rasmussen 

75    :  Kate Isaksen 

37    :  Mette Muff 

4      :  Bente Andersen 

Værdibeviser kan afhentes på kontoret. 

 
 
 

K. Eventuelt. 
- Forslag om; at matchledelse i matches fortæller gældende regler for banen og match inden afvikling af 

match. 
- Ventetid på garage til biler opleves som problematisk, især når nogle medlemmer bruger garage til 

opbevaring af bags. 
- Lynskure etablering er godt. 

 


