
Referat fra Årsmøde i Herredagen den 19.3.2019 
 
Poul Laulund bød velkommen til årsmødet, og gennemgik dagsordenen der var: 

1. Beretning om sidste sæson 
2. Regnskab 
3. Budget og kontingent 
4. Forslag fra medlemmer (Ingen) 
5. Planer fra bestyrelsen 
6. Supplering af bestyrelsen 
7. Eventuelt. 

1. Beretning fra sidste sæson 
Paul fortalte kort om forløbet af sidste sæson, hvor medlemstallet var øget fra 103 i 2017 
til 115 i 2018. Derudover har året været præget af stort frafald i Herredagsbestyrelsen, idet 
Mogens Davidsen har valgt at flytte til Jylland, mens Ole Bjørn allerede sidste år meddelte 
at dette var hans sidste sæson. 
Det blev også nævnt at vi havde afholdt en udfordringsturnering med Ree golf fra 
Helsinge. 
 
2. Regnskabet blev uddelt til de tilstedeværende og kort gennemgået af Henri Nimb. 
Egenkapitalen er nu nede på 7.117,55 kroner. 
 
3. Budget og Kontingent. 
Bestyrelsen havde med baggrund i egenkapitalens størrelse udarbejdet 2 forslag for 
kontingent. 

 Et hvor vi fastholder antallet af præmier men hæver kontingent til 300 kr.pr sæson 
 Et hvor vi fastholder Kontingent på 250 kr. men reducerer antallet af præmier, 

således at vi fortsat kan have en egenkapital på ca. 6.000 kr. 
Det blev enstemmigt vedtaget af tage første forslag. 
 
4. Ingen indkomne forslag fra medlemmerne 
 
5. Planer fra Bestyrelsen 
Bestyrelsen gennemgik planerne: 

 Der afholdes igen i år udfordringsmatch med Ree. Jan Due Står for planlægningen 
og vil snarest komme med en dato. Det vil blive afholdt en tirsdag som et led i vores 
normale tirsdags matcher 

 Bestyrelsen vil også i år stå for tidsbestilling. Skemaer med ønsker blev uddelt og 
hængt på opslagstavlen. 

 Sidste år kunne man som et led i tirsdags matcherne vælge at spille på en anden 
bane. Dette blev kun benyttet en enkelt gang, hvorfor det ophører i år. 

6. Supplering af bestyrelsen 



Det er nødvendigt med flere nye medlemmer i bestyrelsen til at klare arbejdet. John 
Tangaa har tilbudt at tage sig af Turneringsplanlægning, registrering af scorekort og 
tidsbestilling, men vi mangler en ny Formand. 
Efter mange opfordringer og en længere debat, blev resultatet følgende. 

 Formand og turneringsplanlægning John Tangaa (Bistået af Paul Laulund og Kim 
Ernst) 

 Kasserer Henri Nimb (Bistået af Paul Laulund) 
 Regelquis of spil med andre klubber Jan Due 
 Tidsbestilling Erik Fredborg (Bistået af John Tangaa) 
 Baneudvalg og Sponsorer (Paul Laulund) 
 Hjemmeside John Tangaa (bistået af de øvrige medlemmer i bestyrelsen) 

6 Eventuelt. 
Det blev foreslået at bestyrelsen på vores afslutningsmiddage ved månedsmatcher igen 
opfordrer de yngre medlemmer af Herredagen til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 


