Generalforsamling 8. marts 2012 kl. 13.00
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer.

Pkt. 1 Valg af dirigent
Traditionen tro foreslog bestyrelsen Terkild Klint som dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.
Herefter gav formanden ordet til dirigenten.
Dirigenten takkede for valget og berettede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden Søren.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Søren fremlagde beretningen, som bliver lagt ud på nettet. Bød også greenkeeper Anders velkommen til
senere på generalforsamlingen at informere om nyt på banen.
Dirigenten takkede for beretningen som der ikke var nogen spørgsmål til fra de tilstedeværende.
Beretningen blev herefter godkendt.
Pkt.3. Regnskab 2011 og budget 2012
Carl-Erik gennemgik regnskabet hvorefter dirigenten indkaldte spørgsmål.
Alle var tilfredse og regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 250kr. helårlig.
Efter at dirigenten har konstateret, at ingen har indvendinger, vedtages dette med klapsalver.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Formanden konstaterer, at der ikke er indkommet nogen forslag.

Pkt. 6. a. Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen foreslås:
Birgit Thyssen
Britta Jensen
Sven Gabe
Kristian Pedersen
Som alle vælges med akklamation.
.
Pkt. 6. b. Valg af 1 suppleant
Som suppleant blev Bent Fredsgård foreslået og valgt.
Dirigenten: Alle forslag er vedtaget og godkendt.

Pkt.7. Valg af revisor
Som revisor er Frank Hansen villig til genvalg. Dette bliver vedtaget ved klapsalver.
Pkt. 8 Eventuelt.
Martin foreslår at indkøbe 4 stk flagstænger med påtrykte mål til Par-3 hullerne.
Elizabeth foreslår at lægge målebånd i boksene opstillet ved par-3 greens i stedet.
På grund af risiko for tyveri konkluderede dirigenten, at vi også fremover benytter vores ”måletasker” som
hidtil.
Herefter fik formandet ordet, som han videregav til greenkeeper Anders, som fortalte om planerne for
banen i 2012 og de mulige ændringer forårsaget af bla. Naturfredningsforeningens krav.
Træner Thomas informerede kort om gruppetræning, demodage og nyheder. Alt kan følges på hans
hjemmeside.
Bent beklagede, at bagrummet ”lignede en losseplads”. Anders foreslog, at husudvalgets formand, Mogens
Pedersen, tog sig af det.
Erik efterlyste Samsøturen, som ikke har været på programmet et par år, Erling bakkede ham op.
Formanden gav udtryk for, at den ny bestyrelse må tage stilling til dette. I 2012 er alle ture planlagt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten og afsluttede
generalforsamlingen.
Herefter blev der budt på smørrebrød og øl.

Kalundborg den 12. marts 2012
Referent.: Tove Gabe.
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