
Generalforsamling klub 11 tirs. D. 9/11-21 

 

      Tilstede 35 medlemmer 

P1 Valg af dirigent: Bruno Jensen valgt 

P2 Formandens beretning: Det er 2 år siden sidste generalforsamling, bestyrelsen besluttede at 

      Fortsætte som det var, XM golfring vi har besøgt alle klubber også Fjerritsslev. 

      D. 4 maj tur til Øland, 29 juni tur til Hirtshals, 20 juli tur til Løkken, 28 september tur til  

      Fjerritsslev ,alle ture godt besøgt og vi blev taget godt imod alle steder, godt mad vi fik. 

      Jubilæum D 10 august, der blev serveret helstegt pattegris igen  rigtig godt besøgt. 

      D. 18 maj match mod senior aflyst pågrund af corona 

      Fra D 18-20 august vores årlige sommertur som i år gik til hotel Marina i Grenå 

      Vi spillede på Grenå Golfklub D 19 august. 

      Fredag D 20 spillede vi Norddjurs golfklub , der var 22 spillere tilmeldt, det var igen en  

      Rigtig god tur hvoe alle hyggede sig. 

      Kurt Gravesen takkede bestyrelsen for godt samarbejde. 

P3 Regnskab. Der er 50 betalende medlemmer, et lille underskud på 934 kr  

      Det koster 985 kr at have en konto i banken. Regning fra slagter kommet og er betalt, 

P4  indkomne forslag . Der var ingen forslag. 

P5  Kontingent: Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning frs 200 kr til 250 kr fra 2023 

       Mstchfee 20 kr vedtaget 

P6  Valg til bestyrelse HANNE Ravn Larsen og Olfert Andreasen på valg : Begge genvalgt 

       Suplanter Fin Christensen og Jørn Søndergård  begge valgt 

P7  Revisor :Bruno Jensen genvalgt  

P8  Evt. Kirsten efterkyser flere medlemmer ,Der bliver evt. mere brugerbetaling når vi afholder  

       Arrangementer, evt betaling for at soille nærmest flaget på 10 kr. 

      For efrettiden starter vi ud kl 10:00 med spil om tirsdagen 

      Tak for god ro og orden 

       Dirigent Bruno Jensen fik en fl. Vin for god afvikling af generalforsamling 

 

       Venlig Hilsen  

       Kurt Brix    

 

                                                 


