
Referat for 2020 Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club. 

 
Herreklubbens generalforsamling (GF) blev afholdt torsdag d. 1. juli kl. 19:00 i Restaurant 
Lakeside 1.sal. Herreklubben var vært for en øl/vand. 
Desværre var der, udover de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, kun indfundet sig et 
medlem. Dette er selvfølgelig skuffende, og også en demokratisk udfordring. 
Generalforsamlingen blev dog gennemført som planlagt. 
 
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). 
 
Bestyrelsens beretning 
 
HV aflagde derefter bestyrelsens beretning, som kan læses i sin helhed på hjemmesiden. 
HV omtalte udfordringerne vi har haft i 2020 sæsonen, hvor specielt Corona-situationen 
kastede lange skygger – især på sæsonstarten. 
 
HV berørte også enkelte ting som vi skal gøre bedre i næste sæson jf. bestyrelsens beretning 
 
De aflyste matcherne mod vores venskabsklub Barsebäck blev ligeledes omtalt, og vi må se 
om der mulighed for at fortsætte vores rigtig fine og langvarige venskab med svenskerne. 
Sommerturen, som i år gik til Araslöv, blev omtalt – trods Corona-situationen, havde 16 
medlemmer en dejlig tur. Vi håber på lidt større tilslutning næste gang.  
 
Arrangementet ”Pigerne mod Drengene” måtte i år reduceres til en match, dog med højt 
humør og pæn deltagelse – vi kører på igen i 2021, og denne gang med både match og fest. 
 
HV oplyste at Klaus Rygaard, som tak for sit mangeårige sponsorat og store engagement i 
Herreklubben, i starten af året 2020 er udnævnt til æresmedlem 
 
Bestyrelsens beretning blev vedtaget uden kommentarer. 
 
 
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
 
I fravær af Herreklubbens kasserer, gennemgik HV regnskabet for 2020, som blev godkendt 
efter enkelte uddybende kommentarer fra HV. 
Klubbens revisor Johnny Karleby 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”.  
 

https://www.herreklubben.dk/?page_id=3936#spu-5237
https://www.herreklubben.dk/?page_id=3936#spu-5237


HV gennemgik budgettet for 2021, og i den forbindelse fremkom der kun et enkelt spørgsmål 
vedrørende udgiften til telefon (startertelefonen). 
Efter lidt drøftelse, blev det vedtaget at Herreklubbens startertelefonen afmeldes, da der 
alligevel ikke er nogen der benytter den længere.  
 
 
Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at vedholde kontingentet på 850 kr. for 2021. Dette blev vedtaget. 
2021 budgetforslag kan ses på hjemmesiden. 
 
Valg af bestyrelse og revisor 
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: 
 
Paul Hills      
Morten Talman     
Carsten Bremer  
  
 
HV redegjorde for bestyrelsens forslag om at forlænge alle bestyrelsesmedlemmernes 
valgperiode, grundet de atypiske tidspunkt for generalforsamlingen – det vil være forbundet 
med for meget uro at skifte bestyrelses medlemmer midt i sæsonen. 
Forslaget blev vedtaget, og således er ovenstående medlemmer på valg, når 
generalforsamlingen 2021 finder sted i november 2021. 
 
Johnny Karleby havde tilbudt at fortsætte som klubbens revisor, og blev følgelig genvalgt. 
 
Eventuelt 
Der var ikke indløbet nogen forslag i Herreklubbens mailbox. 
 
Følgende blev drøftet: 
 

• Forslag om at ændre turneringsformen for Sommerturen, således at der er 3 tællende 
runder (fredag, lørdag og søndag formiddag) samt en frivillig runde lørdag 
eftermiddag evt. en Scramble el.lign. – forslaget blev vedtaget, og bliver indført ved 
Sommerturen 2022 

 
• Forslag om at Sommerturneringen bliver afholdt som 5 selvstændige runder i GolfBox, 

alle DGU tællende, hvor deltagerne tilmelder sig, hvis man ønsker at deltage samt 
afleverer scorekort i Albatross Bar – helt som ved en normal onsdagsmatch. Forslaget 
blev vedtaget, og Bestyrelsen sender information ud til Herreklubbens medlemmer 

 
KEN kunne herefter konstatere at der ikke var flere bemærkninger eller kommentarer til Evt. 
og afsluttede GF kl. 19:45 
 
 
 
Referat ved Henrik Vollmond 



 


