
Generalforsamling 2019 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag den 22. oktober. 

Hermed indkaldelse, til dette års ordinære generalforsamling, for Herreklubben, i Hammel Golf 
Klub. 

Generalforsamlingen vil finde sted i Hammel Golf Klubs, klubhus på Mosevej 11b i Hammel. 

Generalforsamlingen vil blive afviklet i forbindelse med Herreklubbens årsafslutning, tirsdag den 22. 
oktober. Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter præmieuddelingen og forventes at starte 
omkring kl. 19:30. Tidspunktet kan dog variere, så kom i god tid. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent. – Frank Mouritsen blev valgt 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  

Formanden berettede om endnu en sæson med flot vejr generelt, og med fin tilslutning til de 
almindelige tirsdagsrunder. Dog også med afmatning af deltagere til såvel HGK turneringen, 
samt lørdagsrunden og udebaneturen. Derudover en mindre tilbagegang af medlemmer, 
hvilket selvfølgelig giver stof til eftertanke. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

Regnskabet viste et mindre underskud cirka 1500kr, hvilket både skyldes tilbagegangen af 
medlemmer, men også at indkøb af både bolde og bagklæder er driftsført og ikke aktiveret til 
næste regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.  

Der bliver budgetteret med at tingene løber rundt i 2020, og dette resultat kan forbedres hvis 
der opnås samme sponsoraftaler som vi har haft i 2019. Eventuelle sponsormidler vil hjælpe 
med at styrke egenkapitalen, og eventuelt indkøbe bolde. Bestyrelsen indstillede til at 
kontingentet på 325kr blev fastholdt, og dette blev godkendt 

5. Forslag fra bestyrelsen.  

Bestyrelsen fremlagde et forslag om at sammenlægge lørdagsrunden og udebaneturen, for at 
booste antallet af deltagere til disse arrangementer. Der blev ytret ønske om at denne tur 
skulle ligge tættere på Hammel end tilfældet var med Stensballegård, og bestyrelsen arbejder 
videre både med sammenlægningen og ønsket om placeringen.  

6. Forslag fra medlemmerne.  

Der var stillet forslag omkring at afgørelse ved pointlighed i vores turneringer ikke skulle 
afgøres af sidste 9 huller, men af laveste hcp. Dette blev godkendt under forudsætning af at 
der findes hjemmel til dette i regelsættet, bestyrelsen undersøger. Derudover blev der stillet 
forslag om at begrænse antallet af tællende runder til OoM, således at der er mulighed for 
ferie. Dog blev der sået tvivl omkring effekten af en sådan ændring, bestyelsen kigger lidt 



dybere i tallene fra sæsonen 2019 og fik mandat til at træffe afgørelse omkring en eventuel 
ændring. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.Thomas Kvistgaard Kock og Kim Damsgaard er på valg. Kim 
Damsgaard har meldt sig ud af klubben, og er stiller dermed ikke op til genvalg. Thomas 
Kvistgaard Kock modtager, hvis dette ønskes genvalg. 

Thomas modtog genvalg for endnu en 2 års periode, og Lars Lauridsen modtog valg uden 
modkandidater til sin første 2 års periode. Kim blev takket for et glimrende stykke arbejde i 
sin periode i bestyrelsen. 

8. Valg af revisor. - Poul Ditlev blev genvalgt uden modkanditater 
9. Eventuelt. 

Forslag eller indlæg fra medlemmerne 

Har du et forslag til næste sæsons afvikling, eller ønsker du taletid angående et emne? Send da mail 
til: herre@hammelgolfklub.dk – senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Årsafslutning 

Årsafslutningen starter med golf kl. 16. Herefter er Herreklubben vært, for et traktement, hvorpå 
generalforsamling og præmieuddeling, for henholdsvis oktober og for hele året, følger. 

Med sportslige hilsner 

Bestyrelsen i Herreklubben. 

 

 

 


