
 

 

Referat fra generalforsamling i Nr. Felding golf   
Fredag d. 18/11 kl 18.00 i Foyeren, Idrætscenter Syd 

 

1. Valg af dirigent  

Per Østergaard blev foreslået og valgt til dirigent  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

3. Formandens beretning 

Der er 25 medlemmer i Nr. Felding Golf 

Vi har haft 3 tuneringer: Trehøje, Hjarbæk og Holstebro 

Den årlige golftur gik i år til Himmerland med 12 deltagere. 

 

4. Status økonomi 

Det endelige regnskab skal godkendes på GIF´s generelforsamling 

Resultat: 161,05 kr. En stor del af pengene er gået til logo bolde, hvor der er et lager til de 

kommende år. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dorte og Lars var på valg – begge modtog genvalg 

 

6. Orientering om Golftur 2017 

Da Tony er syg, gav Lars en kort information: 

Vi arbejder på en tur til Tyskland, men da 5. juni ligger i pinsen, er der udfordringer med at få 

nogle gode tilbud. Turen bliver derfor nok flyttet til at ligge i forbindelse med en anden 

weekend. 

Nærmere information vil blive udsendt efter nytår 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter 200kr. 

 

8. Opgavefordeling:  

• Præmiechef: Dorte blev genvalgt 

• PR. chef: Per blev genvalgt 

• Turneringschef: Torben blev genvalgt 

• Julefrokostchef: Mette og Jens blev genvalgt 

• Turchef: Tonni blev genvalgt 

 

 



9. Regler og tuneringsform 

Tilmeldingsfrist til turneringer rettes 7 dage, da klubberne vil have DGU numrene en uge før 

turneringen afvikles. 

Placering ved pointlighed: Ved pointlighed vinder personen med laveste handicap. 

 

10. Kåring af Klubmester 2016 

Året klubmester blev Torben med førstepladser i Trehøje og Hjarbæk. 

 

11. Indkommende forslag 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen 

 

12. EVT.  

Forslag om klubtrøjer: Dorte har fået tilbud på Abacus trøjer til 250kr. Godt forslag. Dorte 

arbejder videre med ideen og nærmere information følger. 

 

Forslag om deltagelse af ægtefæller til julefrokosten – forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

 Regelsæt for vores tuneringer: 

• For at deltage i turneringer skal spilleren have et EGA Handicap. 

• Tilmelding 7 dage før hver turnering, da vi sender deltagerliste til de klubber vi besøger. 

• Der trækkes lod om holddeling ved hver turnering 20 minutter før start. Er der så hold 

med fordeling 3-1 køn må der byttes. 

• Der indleveres scorekort fra alle vores tuneringer som i alle andre tuneringer. Husk at 

skrive din markørs DGU nummer på scorekortet. 

• Placering ved pointlighed: Ved pointlighed vinder personen med laveste handicap. 

• Klub-mester findes ved de 2 bedste placeringer af de hjemlige tuneringer, ved uafgjort 

er det den størst samlede score, der er afgørende. Ved at benytte placering (1. plads 

giver 1 point osv.) vil vi beholde spændingen til sidste runde længere. 

• Der afholdes generalforsamling og julefrokost i november hvert år, hvor pokalen 

overækkes til klub-mesteren.  Der vil også være mulighed for at stille ændringsforslag til 

vores regler. 

 

Bestyrelsen - Nr. Felding Golf 

 


