
  
 

Ordinær Generalforsamling, onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.00 i 
klublokalet, Rottarpvej 40, 6855 Outrup 

 
 

Den endelige dagsorden er følgende – referat gengivet under de enkelte 
punkter 

 

Referat  

• Jens Wedege Petersen 

 

Antal stemmeberettigede deltagere 

• 38 

 

Valg af dirigent 

• Lillian bød velkommen, og foreslog Gustav som dirigent 
o Gustav blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen ikke var 

lovlig indvarslet, og dermed ikke beslutningsdygtig. 

o De fremmødte godkendte dog, at generalforsamlingen blev gennemført 
o Desuden blev der valgt to stemmetællere – Jytte og Marie 

 

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

• Lillian aflagde beretning for 2018 
o Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer 

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

• Peter fremlagde det reviderede regnskab for 2018 
o Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer 
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Forelæggelse af budget 

• Peter fremlagde budgettet for 2019 
o Generalforsamlingen godkendte budgettet uden kommentarer 

 

Forslag fra bestyrelsen 

• Ingen forslag 

 

Forslag fra medlemmerne 

• Ingen forslag 
 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg er: 

• Frank Jensen – modtager genvalg 

• Preben Tirstrup – modtager ikke genvalg 

• Asger Lauridsen – modtager ikke genvalg 

 

Følgende blev opstillet til bestyrelsen 

Valgt til bestyrelsen: 

• Frank Jensen  31 stemmer 

• Gustav Sørensen 24 stemmer 

• Keld Sørensen  23 stemmer 

Valgt til suppleanter: 

• Lisbeth Lyhne  20 stemmer 

• Jette Poulsen                7 stemmer 
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Valg af revisor 

• Partner Revision, Ringkøbing – modtager genvalg 
o Genvalgt 

 

 
Eventuelt 

• Eva efterlyste frivillige kvinder til hjælp ved Pink Cup 

• Leif efterlyser mere synlige bunkers – Frands tilbød ass. med gravemaskine 

• Gerner oplyser at bunker på hul 8 ikke er vist på baneguide 
• Else informerede om, at der kan laves arrangementer for f.eks. venner og 

familie, ligesom golfklubben kan bruges til møder etc. 

• Peter informerede om overgangen til Golfbox – bl.a. udskrivning af scorekort, 
indberetning af scorekort, samt fordele og ulemper 

• Thorvald spurgte til booking – Peter og Lillian redegjorde for bestyrelsens 
overvejelser – men intet er pt. afgjort 
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