
Referat fra Generalforsamlingen d. 7. feb. 2023 kl. 19.30  

1. VALG AF DIRIGENT – Michael Pedersen, der konstaterede at GF var lovlig indkaldt 

 

2. BESTYRELSENS BERETNING – Se Slide – og talepapir. 

Spørgsmål til bestyrelsens beretning: 

Villy: Hvad er årsagen til, at vi ikke fortsætter samarbejdet med Henrik og Britt 

Carsten: Det er vi er også kede af i bestyrelsen – men vi, i bestyrelsen, kunne ikke opfylde Henrik og 

Britts krav, så derfor skal vi have en ny Cafebestyrer 

 

Bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKABET: - Se slide – (Regnskabet lavet i hovedtal.) 

Spørgsmål til regnskabet:   

Bent: I lønudgifterne til kantinen er den administration, som Henrik har lavet medregnet i driften af 

cafeen? Hvis ja, skulle den ikke påføres administrationen? 

Carsten + Sussie: Vi er af den opfattelse, at de timer Henrik anvendte bl.a. bogføring, går op med 

de timer som Tobias og Kenneth har brugt til at passe cafeen uden for åbningstid.  

Jørgen: Aktieposten fra Grundfos – har klubben ikke overtaget den, hvis ja, vil man bruge den 

kapital til noget? (glimt i øjet) 

Carsten: Jo, klubben købte dem for en krone, men vi har ikke tænkt os, at gøre yderligere med 

aktieposten. 

Jørgen Hansen + anonym: Stor ros til bestyrelsen for det flotte regnskab, der er genereret i løbet af 

året. 

Ib. Spurgte ind til erstatningen efter branden. 

Carsten: Svarede at det var godt set, og vi havde haft det med i overvejelserne. 

 

Regnskabet godkendt af alle på generalforsamlingen undtagen to personer, der stemte imod. 

 

4. BUDGETTET FOR NÆSTE ÅR: Se slide 

Spørgsmål til budgettet: Ingen kommentar eller spørgsmål 

 

Budgettet godkendt 

 

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER:  

Sussi Dalmose – modtager genvalg 

Lisbeth Bøgh, Modtager genvalg 

Carsten Hougaard – Modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen har afsøgt mulige emner blandt medlemmer til at overtage erhvervet som formand – 

uden held. Dette arbejde fortsætter, og man opfordrede generalforsamlingen til at hjælpe med at 

komme med emner. Når der findes en egnet kandidat, så indkaldes der til ekstraordinær 

generalforsamling for at foretage et formelt valg. 



Bent: Kan man godt være suppleant – hvis man ikke stiller op til bestyrelsen, når der mangler 

medlemmer. 

Carsten: Svaret er ja. Det er ikke nemt at få folk til bestyrelse eller som suppleant, derfor 

suppleanterne sagt ja til at stille op med dette forbehold, at de ikke er kandidat til bestyrelsen. Kun 

hvis der kommer forfald i bestyrelsen i perioden, er de to suppleanter villige til at indgå i 

bestyrelsen. 

Alice: Er det fra dags dato at Carsten holder. 

Carsten: Ja 

 

Sussie og Lisbeth genvalgt med applaus. 

 

6. PUNKTET UDGÅR, da ingen er valgt for 1 år. 

 

7. VALG AF SUPPLEANTER: 

 

Palle Rydahl og Søren Thyrsted genvalgt. 

 

8. VALG AF REVISOR:  

Lars Olsen. Bestyrelsen foreslår genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen 

 

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER:  

Paragraf 8:  Bestyrelsen foreslår, at man ændre antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 6 

medlemmer, til der er mulighed for 7 medlemmer. Motivation: Mange opgaver for bestyrelsen.  

Paragraf 11:  Bestyrelsen foreslår, at man som Flexmedlem ikke har stemmeret på 

generalforsamlingen.  

Michael oplyser at 2/3 skal stemme for ændringerne for at de bliver træder i kraft.  

Kristian opfordre til at man stemmer for de to ændringer.  

 

Begge ændringer blev vedtaget af generalforsamlingen. 

 

10. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE  

Lone Møller: Lone havde stillet et forslag om, at vi genoptager Fritspils aftalen med Herning 

golfklub. Motivation: Afstanden til Herning – contra Trehøje og de mindre fysiske udfordringer i 

Herning end i Trehøje. Lone anførte at medlemmerne ikke blev hørt, da man opsagde aftalen med 

Herning Golfklub. 

Carsten: Begrundelserne for skiftet var flere. Man havde bl.a. mulighed for at spille på 

sommergreens om vinteren i Trehøje. Der var et klart overtal af spillere fra Herning, der spille i 

Tange end spillere fra Tange, der spiller i Herning. Carsten viste tallene på en slide. 

Lone: Tallene forkert. Hun havde fået tal fra Herning, der viste noget andet. 

Kenneth: Tallene er fra Golfbox. Tallene vi viser her er antal personer, der har spillet begge steder 

og ikke antal runder der er spillet. Derfor er der en forskel. 

Kristian: Kan vi have to fritspils ordninger, med begrundelsen om, at hvis vi med to fritspils baner 

kan Tange Golfklub måske bibeholde nogle medlemmer. . 

Anonym: Drop dem begge – og find en tredje – f.eks. Sø højlandet, hvor der er sommergreens året 

rundt. 

Svend: Herning Golfklub har mange medlemmer (red. 1400 - 1500) – det kan være svært at få tider. 



Ulrik: Lad være med at have disse fritspils aftaler – lav i stedet for aftaler om reduceret Greenfee. 

Carsten: XL – giver mulighed for at spille på forskellige baner. 

Ole: Vi har før haft to baner, som fritspil, det underbygger, at vi fremover godt kan have to. 

Anonym: Bestyrelsen bestemmer – ellers vil jeg foreslå Åbenrå Golfklub – da jeg har familie her. 

Dirigenten: Vi stemmer om Lones forslag. Michael gør opmærksom på, at der skal være flertal for 

forslaget, for at det bliver vedtaget. 

 

Stemmeafgivelse: 20 stemte for, imod stemte mere end 20, så forslaget blev ikke vedtaget 

 

Forslag fra Pearson. (Ikke fremmødt) 

Der skal opstilles ”mål” på Driving Ranges for at øge interessen for at øve udslag.  

Carsten: Dette forslag tages ikke tages til afstemning – men driften er i gang med at planlægge et 

projektet for at gøre Driving Ranges mere interessant. 

Anonym: Foreslår at udslagsmåtterne gøre i bedre stand 

Carsten: Det tages til efterretning. 

 

11. EVENTUELT 

Lisbeth orienterede om Nabosagen. Procedure onsdag d. 8. feb. kl. 13 – 15. Afgørelsen kommer 

først efter 2 – 4 uger. (red. 8. marts kl. 11.00) 

Lisbeth tog afsked med Carsten med nogle flotte ord og en stor buket blomster. Forsamlingen 

takkede med stående applaus.  

Svend: Vintergreens gøres bedre – måske kunne frivillige gøre dette. 

Carsten: Tages til efterretning. 

Michael gav afslutningsvis ordet til Carsten, der afsluttede generalforsamlingen med et stor tak for den 

store opbakning. (86 deltagere) 

 

Ref. Lars Bo 

 

 

 

   

 

 


