
 

Generalforsamling 2022 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag den 08. 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, lørdag den 08. 
oktober. Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter præmieuddelingen og forventes at starte 
omkring kl. 17:00. 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 fremgang på 

mange fronter, heriblandt medlemmer, samt tilslutning til både almindelige tirsdagsrunder, 
samt månedsturneringer og udebanetur. Derudover er der skiftet bryggerileverandør siden 
sidste år. Vores trofaste sponsorerer (Golfexperten, Golffather, Unisense og Arkitri) blev 
også nævnt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. – Regnskabet blev godkendt uden 
anmærkninger. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter. – Budgettet for 2023 blev 
fremlagt, og kontingentet for den kommende sæson blev fastholdt og godkendt på 350kr. 

5. Forslag fra bestyrelsen. – Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne. – Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Eddy Thorndal og Thomas Rattenborg er på valg. Begge modtager, hvis dette ønskes 
genvalg. – Både Eddy og Thomas modtog genvalg uden modkandidater. 

8. Valg af revisor. – Der var genvalg til Poul Ditlev. 
9. Eventuelt. – Her blev et nyt udvalg for 2023 nævnt, da det ønskes at danne et udvalg 

bestående af repræsentanter for de enkelte klubber i klubben, der skal brainstorme og 
idéudvikle på en realistisk, og økonomisk forsvarlig plan for baneforbedringer. 

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. 

Med sportslige hilsner 

Bestyrelsen i Herreklubben. 


