
Referat af Herreklubbens Generalforsamling 25. oktober 2020. 
 

Formand Harry Østergård bød velkommen til årets generalforsamling med 22 deltagere og gik straks til 

dagsordenen pkt. 1: Valg af dirigent. Formanden foreslog Micheli Gaarde. Han blev valgt og konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Formandens beretning: 

Sæsonen startede desværre i Coronaens tegn, hvilket betød, at starten blev udskudt med 4 aflysninger, og 
vi først kom i gang torsdag den 7. maj  under de forholdsregler, der blev udstukket. Igen i år skal der lyde en 
stor tak til greenkeeper Thomas og hans stab samt de frivillige hjælpere, som har været med til at holde 
banen i super stand. 

Fremmødet har i sæsonen været godt med Pablo som den mest flittige. 

Den årlige 3-dags tur var planlagt til Gut Appeldor, men grundet restriktioner måtte den hastigt ændres. 
Her var Søhøjlandet flinke og kunne med kort varsel tage imod 20 mand. Der blev spillet 3 runder med John 
Reese som samlet vinder. Turneringen i 2021 er reserveret på Gut Appeldor. 1-dags uren, som helst skal 
ligge inden for 1-1,5 timers kørsel, blev i år henlagt til Barløseborg. Her deltog 20 mand, og en vinder blev 
fundet, nemlig Svend Blom. 

I 2021 træder et nyt handicapsystem i kraft, som skulle give en mere glidende beregning. Ligeledes 
anbefaler DGU frit valg af tee-steder. 

Til sidst takkede formanden for et bøvlet år og takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Dette blev 
Harrys sidste beretning, idet han efter en del år nu trækker sig som formand. 

Kommentarer: 

Ingen. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

Herefter blev generalforsamlingen kort suspenderet og samlet vinder af A -og B-rækkerne kunne kåres 

med overrækkelse af pokaler: 

A-række: Flemming Andersen: 292 point. Runner up: Pablo Lacort: 286 point. B-række: Bent Oslo 

Rasmussen: 286 point. Runner up: Henning Bech-Larsen: 284 point. 

Generalforsamlingen blev herefter genoptaget.  

Fremlæggelse af regnskab: 

Det fremlagte og reviderede regnskab, som allerede var udsendt til medlemmerne på mail, blev herefter 

gennemgået og kommenteret af kassereren. Årets resultat blev et overskud på kr. 3.353,48 mod et 

underskud året før på kr. 5.443,92. Kassereren forklarede, at 2020 havde budt på mindre udgifter specielt 

til generalforsamlingen 2019 med kr. 0, da både turnering og spisning blev fravalgt. Matchen mod Ladies 

Section blev aflyst, og der var ingen udbetaling af Hole in One-forsikring. Regnskabet blev godkendt af de 

tilstedeværende. 

Kontingentfastsættelse: 
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Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 500. Dette blev godkendt. 

Indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag.  

Valg af to revisorer: 

Bestyrelsen foreslog genvalg af H. C. Hauge og Richard Poulsen, som begge modtog genvalg. Revisorerne 

blev valgt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg var: 
Harry Østergård – modtog ikke genvalg. 
Jan Summer – var udtrådt i f.m. udtrædelse af Herreklubben. 
Niels Chr. Nielsen – modtog genvalg. 
Fra bestyrelsens side blev Carsten Winther forslået og modtog valg. 
Pablo foreslog Flemming Andersen, men han ville gerne se tiden an. 
Herefter blev Niels Chr. og Carsten valgt.  
 
Eventuelt: 
 
Harry forslår, at næste jubilæum, 30 år i 2022, gennemføres for, at den ældre årgang kan nå et jubilæum 
mere. 
 
Der kom forslag om, at det bliver muligt at starte på tee 48 i stedet for 52.  Dette vil især gavne vore ældste 
medlemmer. Der var blandt de fremmødte bred opbakning til dette. 
 
Bestyrelsen takker Harry Østergaard for indsatsen i bestyrelsen gennem mange år og overrakte 2 flasker 
vin. 
 
Micheli afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Herefter takkede formanden 
Micheli for dirigentjobbet og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Referent: HC Johannsen, den 26. okt. 2020 
 
 
Efterfølgende samledes den nye bestyrelse til et kort møde om fordelingen af poster/opgaver for den 
næste periode. Bestyrelsen blev enig om følgende sammensætning og opgaver: 
Formand: Pablo Lacort: Ansvarlig for 1- og 3-dags turene, evt. i samarbejde med Harry. 
Kasserer: H C Johannsen. 
Sekretær, herunder ansvarlig for hjemmesiden: Carsten Winther. 
Opsætning af turneringer, golfboxansvarlig: Søren Riis. 
Indkøb mm: Niels Chr. Nielsen. 
 
Næste bestyrelsesmøde aftalt til torsdag den 25. februar 2021 kl. 17:15 i Haderslev Golfrestaurant. 
 
 


