
Referat for 2019 Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club. 
 
Herreklubbens generalforsamling (GF) blev afholdt onsdag d. 20 november kl. 19:00 i 
Albatross Bar, hvor der i denne anledning var dækket et fælles bord langs baren. 
Herreklubben var vært for en gang lækker gullasch med ris og en øl/vand. 
 
Referat 
Herreklubbens formand Henrik Vollmond (HV) bød velkommen og gennemgik dagsordenen. 
 
Valg af dirigent 
GF enedes om at vælge Klaus Emil Nygaard (KEN) til dirigent. 
 
KEN tog ordet og kunne konstatere at GF var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter (Se 
hjemmesiden), omend der var meget kort tid til at indsende forslag til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsens beretning 
HV aflagde derefter bestyrelsens beretning, som kan læses i sin helhed på hjemmesiden. 
HV omtalte den store tilslutning til årets matcher, samt den gode stemning i Lakeside efter 
matcherne. Han berørte også enkelte ting som vi skal gøre bedre i næste sæson. 
Matcherne mod vores venskabsklub Barsebäck blev omtalt, både den tabte pokal i foråret og 
den genvundne i sensommeren. 
Sommerturen blev omtalt, og det blev offentliggjort at sommerturen 2020 vil gå til Araslöv GK 
ved Kristianstad d. 12-14 juni. 
Pigeklubben havde arrangeret Pigerne mod Drengene i år med match og fest. Næste år er det 
Herreklubbens tur til at stå for et lignende arrangement; ”Drengene mod Pigerne”, som bliver 
afholdt lørdag d. 26 september. 
HV takkede Klaus Rygaard for sit mangeårige sponsorat og store engagement i Herreklubben. 
Ny sponsor for A-rækken bliver Nielsen & Co v/ John Nielsen. 
 
Bestyrelsens beretning blev vedtaget uden kommentarer. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
Herreklubbens kasserer Morten Talman (MT) gennemgik regnskabet for 2019, som blev 
godkendt efter enkelte uddybende kommentarer fra HV. 
Klubbens revisor Johnny Karleby (JK) har revideret og godkendt regnskabet, med det 
forbehold at han som medlem af Herreklubben ikke er uafhængig. Regnskab og 
revisorerklæring kan findes på hjemmesiden under ”Info”. (Se her : 2019 Regnskab ) 
 
MT og HV gennemgik i fællesskab budgettet for 2020, hvortil Peer Andersen (PA) spurgte om 
man synes det er OK at der bruges 20.000 kr. på sommerturen for 20 deltagere. 
 
JK spurgte om der så ville skulle bruges 40.000 kr. hvis deltager antallet blev f.eks. 40? 
 
Konsekvensen af disse spørgsmål blev en beslutning om at Herreklubben ikke yder tilskud til 
sommerturen, og der er således fuld deltagerbetaling. Ligesom i sidste sæson, vil deltagende 
bestyrelsesmedlemmer opkræves delvis betaling. 
 

https://www.herreklubben.dk/?page_id=3936#spu-5237
https://www.herreklubben.dk/?page_id=3936#spu-5237
https://www.herreklubben.dk/wp-content/uploads/2019/11/2019-Regnskag-Revisorerkl%C3%A6ring.pdf


Fastlæggelse af kontigent 
Bestyrelsen foreslog at forhøje kontingentet til 850 kr. for 2020. Dette blev vedtaget. 
2020 budgetforslag kan ses på hjemmesiden. 
 
Valg af bestyrelse og revisor 
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: 
 
Henrik Vollmond     (ønsker genvalg) 
Lars Buus Jensen    (ønsker genvalg) 
Casper Poppe   (ønsker ikke genvalg) 
John Nielsen    (ikke på valg, men har valgt at trække sig fra bestyrelsen) 
 
Henrik Vollmond og Lars Buus Jensen blev (ikke overraskende) genvalgt for en periode på 2 
år. 
Henrik Rosenvinge Skov blev valgt for en periode på 2 år (erstatter Casper Poppe) 
Paul J. Hills blev valgt for en periode på 1 år (da han erstatter John Nielsen) 
 
Johnny Karleby blev genvalgt som klubbens revisor. 
 
Eventuelt 
HV svarede på spørgsmål om hvordan vi kan tiltrække flere medlemmer. Herreklubben laver 
en stor plakat som vil hænge i vores skab i porten. Vi vil tage kontakt til relevante nye 
medlemmer af Simon’s. En for forsamlingen foreslog at man kunne få en Dagens Ret for at 
hverve et nyt medlem. Man foreslog at både bestyrelsen og medlemmerne var mere aktive for 
at hverve nye medlemmer. HV sagde “Sørg for at være Ambassadører for HK overfor alle man 
møder. Diriger alt ris og ros til info@herreklubben.dk 
 
KEN svarede på spørgsmålet om der var nyt om Lakeside, men der er intet nyt at berette, men 
at A/S’et er i gang med interviews. Vi kender heller ikke hvilket format eller omstændigheder 
Lakeside vil blive videreført på. 
 
KEN kunne herefter konstatere at der ikke var flere bemærkninger eller kommentarer til Evt. 
og afsluttede GF kl. 19:45 
 
Referat ved Lars Buus Jensen 
 

mailto:info@herreklubben.dk

