
 
 

Generalforsamling i Mensalgaard Golfklub 
19. oktober 2008 

i klubhuset. 
 
Tilstede ved generalforsamlingen var 30 personer plus Tuula, som 
repræsenterede G.M. (de nye ejere). 
 
1. Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslår Erik Balle. E.B. blev valgt. 
 E.B. konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 Per Jensen berettede om det forløbne år i klubben. 
 Bl.a. er vi nu 973 medlemmer, hvoraf de 375 er fuldtidsmedl. 
 At vores green-keeper Steen bliver fast ansat på stedet. 
 At vi nu opkræver kr. 100 fra medlemmer som skal til teori- 
 og slagprøver. 
 Årsberetningen blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 Frankie Blom fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden 
 Bemærkninger. 
 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud. 
 Frankie forelagde budgettet for næste år. 
 Kontingent og indskud vil næste sæson forblive som hidtil. 
 Vedr. kontingentbetaling bedes alle melde til betalings-service. 
 Det bliver et krav, ellers modtager medl. en opkrævning på kr.25 
 Budgettet blev godkendt. 
  
5. Forslag fra bestyrelsen. 
 Der var ingen forslag. 
 
6. Forslag fra medlemmerne. 
 Der var ingen forslag. 
 
 
 
 



 
7. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (kun på lige år). 
 Per Jensen, som ønskede genvalg, blev valgt. 
 Jan Guldberg, som ønskede genvalg, blev valgt. 
 Kirsten Madsen ønskede ikke genvalg.  
 Bestyrelsen foreslog Gunnar Espensen, som blev valgt. 
 
8. Valg af næstformand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem(kun på ulige år). 
 
9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år. 
 1. suppleant blev Erik Balle 
 2. suppleant blev Benny Sehested. 
 
10. Valg af revisor og revisor-suppleant for 1 år. 
 Revisor blev Erik Balle 
 Revisor-suppleant blev Susie Justesen 
 
11. Eventuelt. 
 Robert Hansen, som er koordinator til regions-golf, berettede 
 om regions-golf, og opfordrede medl. til at melde sig. 
 Vi har til næste år meldt til i 3 rækker. C – D og Veteran. 
 Robert foreslog ligeledes, at man brugte nogle af klubbens penge 
 på noget beplantning på banen. 
 
 Susanne Echberg fortalte at klubben tidligere har brugt penge 
 på beplantning. 
 Susanne E. mindede også bestyrelsen om klubbens 10 års jubilæum 
 I 2010. 
 
 Bent Olsson anmodede om, at man advarede green-fee spillere 
 om faren ved at hente out-of-bounce bolde. 
 
 Poul Tønne anbefaler at klubben køber elletræer. De vokser hurtigt 
 og 1 ½ år efter er de 3 meter høje. 
 Per foreslår, at sagen diskuteres med Jørgen Almberg, green-keeper 
 Steen, Sten Tinning og Tuula. 
 
 Flemming Johansen fra bestyrelsen fortalte at Face-book er oprettet. 
 Mensalgaard Golfklub. 
 
 Tuula Undahl (de nye ejere) startede med at fortælle om det gode 



 samarbejde med bestyrelsen. 
 Næste sæson vil man muligvis bede medlemmer om at registrere 
 sig i bogen, for at kontrollere antal mennesker på banen. 
 
 Muligvis bliver der næste år opsat touch-screen. 
 
 Der er god omtale af klubben vedr. erhvervelse af DGU-kort. 
 
 Bestyrelsen opfordres til at møde op på repræsentantskabsmøde 
 i DGU. 
 
 Vedr. banen, er samarbejdet med Hede Danmark opsagt. 
 Green-keeper Steen ansat. 
 
 Vedr. Forsikring er man dækket ved uheld. 
 
 Poserne som green-fee spillere køber med bolde og tee`s, indeholder 
 gængse regler for færdsel på banen. 
 
 Per takker Erik B. som dirigent med en flaske rødvin. 
 
 Per takker Benny Sehested for stor hjælp ved slagprøver med  
 en klubbluse. 
 
 Per takker Kirsten M. for 4 års bestyrelses-arbejde, og overrækker 
 blomster og en gave. 
 
 Erik Balle slutter af, med at takke for god ro og orden. 
 
 
 
  
 
Erik Balle   Per Jensen           Kirsten Madsen 
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