
Generalforsamling D. 23/10-2016 Mensalgård Golfklub.

Valg af dirigent. Jan Rasmussen

Jan forespurgte om der var nogen af de fremmødte som havde indsigelse til den retmæssige indkaldelse, 
hvilket ikke var tilfældet.

Formandens beretning: 

Gunnar kunne fortælle vi desværre havde måtte skifte kasserer i løbet af året, men at det så ud til at vi var 
på rette spor, og der nok skulle være styr på dette fremover med stor tak til Erik Bohn for hans trædende 
til. Derefter berettede Gunnar om året der var gået, om de tiltag der var blevet gjort af bane udvalget, så 
som græs på hul 1 og 5’s teesteder, de frivillige som havde slebet og malet hegnet omkring terrassen, samt 
nyt hegn ud mod parkeringen. Gunnar kunne også berette, at vi har haft stor hjælp i sæsonen af Søren, som 
klubben har fået igennem kommunens aktiverings ordning, og som var blevet styret af Hother, som også 
har ydet et fantastiskt stykke arbejde i år, på banen og med maskinparken. Der blev også udtrykt en stor tak 
til Kirsten som endnu et år, sammen med Jane om onsdagen have ydet et fantastisk stykke arbejde. 

At der var blevet afviklet det vanlige antal turneringer, desværre med lidt færre tilmeldinger i nogen af 
disse, hvorfor et lille opråb at deltage. Desuden udtrykt han en tak for familien Balle’s mindeturnering for 
Lily, hvor der efterfølgende havde været afholdt spisning i klubben, igen et lille opråb om større tilslutning.

Gunnar berettede også om klubmesterskaberne, hvor vi desværre i år ikke kunne afholde en veteran 
mesterskab for damerne, da der kun var en tilmeldt, og hvorfor han også takkede Annelise Blensboe for at 
rykke ned i senior, så denne kunne afvikles.

Året mestre:

Herre senior: Bo Fossgård, Herre veteran: John Paulsen, Dame senior Jeanette Espersen.

Gunnar kunne også berette vi havde fået mobilepay, hvilket så ud til at kunne indbringe lidt ekstra på 
Greenfee siden.

Generelt skulle der lyde en stor tak til alle de frivillige og vores sponsorer.

Spørgsmål til beretningen.

Hother: hvilket tiltag havde man gjort for at få flere til at spille. Her svarede bestyrelsen at man havde 
indgået et samarbejde med ældresagen, samt betalt Google for at komme øverst i.f.b.m med søgning på 
’billig golfklub’.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab:

Erik gennemgik regnskabet, der var ikke rigtige nogle dybe udredninger.

Spørgsmål til regnskabet:

Benny Sehested: hvorfor bestyrelsen skulle have telefon og kørselspenge, da de jo også bare er frivillige 
som alle andre. Bestyrelsen vil kigge på det.



Elisabeth: spurgte om man kan spærre dem som er i restance. Man kan i Golfbox lukke for deres mulighed 
for at bruge kortet til bookinger, men desværre ikke for at de kan melde sig ind i en anden klub.

Benny Sehested: om ikke det var på tide at sætte priserne op i shoppen, da vi har kørt med de samme prise 
i meget lang tid. Bestyrelsen vil kigge på det.

Kurt Kristensen: hvor mange medlemmer er vi, Jan kunne svare vi er pt 494 hvor af de 131 er fuldtids 
medlemmer.

Eigil: om skyldige restancer skyldtes problemet med kasserer skifte. Nej det skyldes desværre vi ikke har 
været hårde nok på dette område, men fremover vil vi ændre attitude og fremgangsmåde, så vi har 
dokumentationen i orden ved udmeldelse, så folk ikke bare kan sige at de har meldt sig ud og til tiden.

Regnskabet blev godkendt.

Budget:

Erik Bohn gennemgik budget, hvor han fortalte at vi omlagt lånet til et F5 lån, med  lavere rente og 
forlænget løbetiden, hvilket giver et positivt resultat på driften, og får fremtiden til at se lidt lysere ud.

Spørgsmål til budget:

Hother: flere penge til reklamer. Der blev ikke ændret i budgettet, men bestyrelsen vil kigge på tiltag, som 
flyers, Google, komme på grundejerforeningernes hjemmesider.

Budgettet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen havde foreslået en kontingent forhøjelse på fuldtidsmedlemmer, fra Kr. 2.195 til Kr., 2.495.

Erling Reno spurgte hvorfor hverdags medlemmer og langdistance medlemmer ikke skulle sættes op med 
Kr. 200. Bestyrelsen svarede, at de var bange for at miste langdistance medlemmer på dette, og da disse 
ikke slider ret meget på banen er de gode at have.

Forsamlingen besluttede at Fuldtidsmedlemmer skal betale Kr. 2.495 og hverdagsmedlemmer Kr. 1.095.

Forslag fra medlemmer:

Gitte Nielsen havde foreslået at referaterne fra bestyrelsesmøder kom på hjemmesiden. Dette er 
bestyrelsen ikke meget for, men vil dog godt være mere informative på hjemmesiden fremover.

Valg af bestyrelse medlemmer:

Valg af Formand: Gunnar Espersen modtog ikke genvalg, men bestyrelsen foreslog Tom C. Mortensen, 
hvilket forsamling godkendte.

Da Tom sad som Næstformand, skulle der findes en ny Næstformand, her indvilligede Gunnar at side for et 
år, med forsamlingens samtykke.

Helgi Petersen og Jan Guldberg Frederiksen blev begge genvalgt af forsamlingen.

Som suppleanter til bestyrelsen blev nedenstående valgt:

1. Suppleant Bent Ohlsson. 2. Suppleant Benny Sehested.



Der skulle også findes 2 revisorer og en suppleant
Revisorer blev Ole Winther og Kurt Kristensen, suppleant Eigil Jacobsen.

Evt.:

Om vi ikke skulle prøve at lave nogle tilbud med bag inkluderet.
Om ikke vi skulle lave en foursome turnering også, da der jo desværre er lidt mangel på damesiden.
Prøve at lave flyers til sommerhus udlejer, så som Novosol, på engelsk og tysk.
Rejseholdet vil muligvis, prøve at lave en tur til Tyskland næste år.

Til sidst kunne Jan takke de 37 stemmeberettigede for god ro og orden.


