
               Referat af generalforsamling i klub den.15-11-22 

1. Valg af dirigent. Bruno Jensen foreslået og valgt 

2. Formandens beretning. Medlems tallet er desværre gået tilbage vi er 45 medlemmer i klub 11,og 

næste sæson er vi tilmeldte 42 det er rigtig flot, her i vinter spilles der også golf i klub 11, i sne og 

slud går golferne ud mødetiden er rykket til kl.9.45 vinter 9.15 sommer da det passer bedre med 

senior. Opstart på sæsonen d. 5 April med rundstykker og en lille en så er vi ligesom i gang. Den.   

6 april møde med senior med ny spilleform, så man spiller med hinanden og ikke mod hinanden 

det virker rigtig godt. Nyt i år er spil til nærmest flaget som har givet godt i klubkassen. De fleste 

medlemmer i klub 11 er i XM ringen og vi har besøgt alle klubber i år. den. 24 maj gik turen til 

Øland der var fint vejr god modtagelse med lækker frokost og der var hanegal i de gode lange 

bakker. Den.28 juni spillede vi foursome fin runde efter spil var der hygge med lækker grillmad. D. 

19. juli gik turen til Hirtshals hyggelig tur med god modtagelse dejlig golfrunde lækker smørrebrød 

og hygge inden turen hjemad D. 17-19 August sommer tur til Hovborg kro dag 1 mødes vi på 

Hovborg kro, der var hygge inden middag der var også en vældig spøjs tjener med gode vits, efter 

en lækker middag og et par vittigheder, var der hygge på loftet med tag selv bar der blev danset til 

det eneste bånd det var Vimmersvej med Bamse. Dag 2 spillede vi Gyttergård golfklub dejlig 

oplevelse på en skøn naturbane, der blev desværre ikke sat ny banerekord. Der var god mad til 

middag og ny hygge tur på loftet med ny musik af Kim Larsen, men golferne var trætte efter en 

dagens golfrunde. Dag 3 spillede vi Give golfbane rigtig fin bane, godt vejr med fin stemning fine 

præmier derefter gik turen hjemad D. 30 august besøg i Løkken golfklub god tur godt vejr med fin 

stemning, næsten ligesom vores hjemmebane. 20 september retur match mod senior, der blev 

spillet best-ball en vellykket match hvor alle hyggede sig. D. 27 September årets sidste tur gik til 

Fjerritslev, dejlig kuperet bane lidt broget vejr alligevel en rigtig god tur. Tak til bestyrelsen for 

godt samarbejde og godt humør.      

3. Fremlæggelse af regn skab ved kasserer. Kirsten Frederiksen. Der er på nuværende 42 betalende 

medlemmer i klub 11, regnskabet ser flot ud der var sørme et pænt overskud flot regnskab 

godkendt  

4. Indkommende forslag. Der var ingen forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent og match-fee for gæstespiller. Kr. 20.00 medlemmer Kr. 250.00 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Kirsten Frederiksen Kurt Brix Kurt Gravesen er på valg. Alle 3 blev genvalgt. 

Suppleanter Jørn Søndergaard er på valg. Blev genvalgt 

7. Valg af revisor. Poul Henrik Larsen er på valg. Blev genvalgt  

8. Eventuelt. Julefrokost flyttet til 13 December på grund af ferie. Der var ros til bestyrelsen for godt 

arbejde 

 

Den 15-11-22 

Kurt Brix 


