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Generalforsamling 6. oktober 2020 

Dagsorden & Referat 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden beretning 

Birgit Friis Nielsen blev foreslået og valgt 

Kommer på varde Golfklubs hjemmeside. Godkendt af alle. 

3. Regnskab 

Regnskabet blev udleveret med følgende kommentarer: Anderledes grundet corona, der gav færre 
medlemmer. Præmier er vin+ overskud fra 2019. Bankgebyret er steget, og stiger til 2350 kr. i 2021. 
(Grundbeløb/fuldmagt på 300 / 250 kr./kvartal}. Det er mange penge for lille forening og urimeligt! 

Bank gebyrer blev diskuteret: Privat konto og kontanter i boks er uhensigtsmæssig med enten regler 
(skat, død, hvidvask) eller indbetalinger. Det skal undersøges med anden bank (ex. Nr. Nebel Spare 
kasse) eller CVR nummer. 

Regnskabet blev godkendt af alle. 

4. Forslag fra bestyrelsen - Vedtægtsændringer 

Ingen forslag modtaget. 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med 100 kr og som betaling for Stregede huller og Nær 
mest flaget. 

Baggrund for forslaget: Der er omkring 25 matches i turneringsplanen. Der bruges megen fokus og 
tid på betalingen til flaget. Penge-Dåsen og kontanter er ikke altid fremme før/ efter match, hvilket 
gør at betalingen er ustabil eller lidt op & ned. 

Godt forslag, det bliver billigere og det skal hedde "Kontingent på 300 kr. & 100 kr. til flaget og 
stregede huller". Enstemmigt vedtaget 

NB noteret 7. oktober af Helle N: Flaget og stregede huller er faktisk fastlagt i Vedtægterne, så 
reelt skal disse opdateres og udsendes igen. Ti/rettet vedtægter medsendes og er godkendt af be 
styrelsen og dirigent 7. oktober 2020. 

6. Valg af bestyrelse (for to år): 
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På valg er Grethe Axelgaard og Helle Nedergaard. Sidstnævnte modtager genvalg. 

Efter nogen snak endte det med genvalg af Grethe Axelgaard og Helle Nedergaard. 

Selvom om ønsket om nogle unge og fornyelse af bestyrelsen var i mente. 

7. Valg af suppleant (årligt): 

På valg er Anne-Marie Madsen, som ikke modtager genvalg. 

Vedtægter siger: "Suppleanten kan vælge at deltage i bestyrelsesarbejde, men uden stemmeret". 

Bestyrelsen foreslog Hanne Roesen, som på forhånd havde sagt ja hertil. Valgt. 

8. Eventuelt 

1. Kirsten refererede fra restaurant udvalget bestående af Dan, Sanne, Mogens & Jannis (forpagte 
re} - Reno og Kim Kjærgaard: Et møde er holdt og flere kommer. Der er ok vi kommer med input 
til menuen (ex. Salat til forårsruller}. Til snak om tidlig udsolgt, så blev alle tavse, da meldingen 
var at der var begrænset frysekapacitet i køkkenet. Mogens undersøger billig lejefors/ag til fry 
ser, med henblik på 2021. 

Dette affødte megen snak om forbedringer, som dame størrelser, mere grønt m.m. Kirsten har 
modtaget forslag og modtager gerne flere forslag. 

A. Skærbæk Mølle har henvendt sig om Solheim Cup for 2021, det er godtaget. 

B. Bold sponsoren Kirk Larsen & Scavenius blev ikke takket i formanden beretning. Tak - bekla 
ger meget - skal nævnes under sponsorer på turneringsplanenfor 2021. 

Referat 7. Oktober 2020 af Helle Nedergaard 

irigent: 

Birgit Friis Nielsen 


