
 

Generalforsamling i Henne golfklub 2016 
Hermed indkaldes til Henne Golfklubs generalforsamling 2016 

i klubhuset torsdag den 24. november kl. 19.00 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
Bente Kristensen er valgt. 

 
2.  Beretning om klubbens virke i året der gik. 

Ole Kjær aflagde beretning. 

 
3.  Forelæggelse af regnskab. 

Jesper Clausen aflagde beretning. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4.  Forslag til budget og kontingenter. 

Bestyrelsen anbefaler uændrede kontingent takster. 
Ingen kommetarer til budget 2016/2017 

 
5.  Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen indkomne forslag 

 
6.  Forslag fra medlemmer. 

Ingen indkomne forslag. 

 
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være 

indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 10. november 2016. 
Evt. indkomne forslag fra medlemmer vil umiddelbart efter indkomst blive opslået i 
lobbyen. 
Klubbens regnskab for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 vil blive 

fremlagt i lobbyen fra den 18. november 2016. 
 
 
 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Jytte Lauridsen og Ole Kjær 
( Jytte Lauridsen og Ole Kjær modtager ikke genvalg ) . 

 

 

Ole Kjær fremlagde, at bestyrelsen har fundet 2 medlemmer, der er villige til at stille 
op til de 2 ledige bestyrelseposter. 
Det er: Per Langtved og Jette Beier. 

 

 

Herefter opstilling af personer til bestyrelsen efter normal gældende procedure. 

 
Per Langtved og Jette Beier blev valgt til bestyrelsen.



 
 

 
8.  Valg af suppleanter. 

 

 

Betty Moberg og Lars Brink blev valgt. 

 
9.  Valg af revisor. 

Forslag om, at Jesper Clausen fortsætter, blev vedtaget. 
 

 

10. Evt. 
Trækning af lånebeviser x 10 á 1200,00kr. 

 

 

Erik Rasmussen (217) 
Niels - Peter Krog Petersen (190) 
Eckhart Knittler (262) 
Knud Olav Gram (254) 
Ove Søby (234) 
Terry Gore (49) 

Svend O. Jensen (90) 
Anna Petrea Nielsen (154) 
Svend Skødeberg (233) 
Bente Andersen (2) 

 

 

Generalforsamlingen sluttede med at Ole Kjær opfordrede alle til at booke på Golfbox. Så 
der undgåes kø ved 1.tee., såvel medlemmer som gæster 

 

 

Benny Franz takkede den afgående formand, Ole Kjær for hans engagement og arbejde for 
klubben gennem bestyrelsen gennem mange år. Det har haft stor betydning for klubben at 
han har været formand i flere år. 
Også en stor tak til Jytte Lauridsen for indsatsen i bestyrelsen gennem årene. 
De har begge løftet klubben gennem stor arbejdsindsats. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden og en hurtig afviklet generalforsamling. 

 
 
 
 
 
Dirigenten 
 
 
________________ 
Bente Kristensen 


