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Forslag til generalforsamling 

Niels-Christian Lilleøre 

 

Jeg har dog et ændringsforslag som jeg gerne vil have taget op til afstemning på 

generalforsamlingen. 

  

Forslaget kan skal dog ikke kunne vedtages med almindeligt flertal såfremt at den siddende 

formand nedlægger veto mod det.  

Jeg synes dog at forslaget skal med da da den siddende formand og kasserer nyder stor og 

udbredt anerkendelse blandt klubbens medlemmer 

  

Forslag 1. 

 

Forslaget lyder i sin enkelthed på at den siddende formand af generalforsamlingen kan 

genvælges, såfremt at der er flertal for dette, dog med førstnævnte undtagelse. Ønsker den 

siddende formand ikke at fortsætte., træder de gældende regler i kraft 

 

forslag 2.  

 

På hul fire skal det ikke længre være muligt at undgå at blive noteret for en "dameøl" såfremt 

at bolden ikke passerer rødt tee sted. 

 

Vil man satse på sejr, ja så skal man slå over, eller spille på det sikre og lægge op, men at 

spille forsigtigt kan jeg ikke forstå skal belønnes. Så kan vi jo også sige at den første bold i 

vandet ikke tæller. 

Det er en GOLF MATCH om ære og premie 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag nr 3 

 

Regnskabsføreren har en statistik der viser hvor mange gange vi spiller årligt. 

De medlemmer der spiller mest har chancen chancen for også at indbetale mest i form af 

bøder 

 

Forslaget går i sin enkelthed ud på at ved sommerturen har regnskabsføreren en statistik klart 

der viser gennemsnitsinbetalingen per medlem samt det forventede antal spillerunder for året 

 

De spillere der ikke spiller det forventede antal matcher((minus 6 ) eler et andet antal))betaler 

gennemsnits bødeafgift for manglende antal gange. 

ca 6 gange absens dækker for ferier o.l, sygdom kan dog forøge antallet. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jeg håber at den siddende formand og kasserer seriøst overvejer at blive siddende. Formanden 

kun hvis det kan godkendes på generalforsamlingen. 

 

For kassereren gør det sig ikke gældende, men han nyder stor anerkendelse i klubben, så vi 

håber han fortsætter. 

Begge nyder stor agtelse blandt medlemmerne 

 

Ovennævnte forslag vil måske også medføre at der kom lidt flere penge i kassen, så der ville 

være til en ekstra øl eller sodavand. så vi ikke skulle hjem lige når vi havde tygget af munden 

når vi er på tur!!!! 

 

Med venlig hilsen 

Niels - Christian Lilleøre  
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Helge Schmidt 
 
Forslag 1 
Bøder:afsnittet om dameøl undtaget på hul 4 fjernes. 
Forslag 2 
Der skal på generalforsamlingen vælges en kompetent dirigent der kan opretholde 
talerækken og den af Hein skænkede gonggong bruges. 
Forslag 3 
Der opfordres til at dagens vinder næste gang forsøger en af de nævnte spilleformer 

 

 

Niels Krog 

 

TORSDASKERNE  2012: 

FORSLAG 1: 
Jeg vil gerne til den kommende generalforsamling 1. November 2012,høre om det ikke er en 

ide, at der findes en fast dagsorden til generalforsamlingen, da vi jo i dag er 24 personer.  

Derfor vil jeg foreslå følgende, i henhold til gældende vedtægter: 

 

Den siddende formand byder velkommen til ordinære generalforsamling med følgende 

dagsorden. 
 Punkt 1: Valg af dirigent, 

  ( Som herefter udvælger en sekretær til at tage referat.) 

 

 Punkt 2: Formandens beretning. 

 

 Punkt  3: Kassererens aflæggelse af regnskab. 

 

 Punkt  4: Forslag fra medlemmerne. 

  ( evt. ændringer i vedtægterne eller andre ting). 

 

 Punkt  5: Valg af ny formand   (kan modtage genvalg). 

   

 

 Punkt  6: Valg af kasserer.  (kan modtage genvalg). 

   

 

 Punkt  7: Fastsættelse af åres kontingent og bøder mv.: 

 

 Punkt  8: Udlevering af årets vandrepokal . 

 

 Punkt  9: Årets putter konkurrence. 

 

 Punkt  10: Eventuelt  (her kan intet vedtages eller godkendes.) 

  ( skal ikke føres til protokol). 
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FORSLAG  nr.  2: 

 

Vedrørende kontingent betaling 2 gang årlig. 

 

Iflg. vedtægterne skal der betales 2 gange om året a kr. 300,00  =  kr.  600,00 

 

Såfremt man ikke deltager i en af udflugterne overføres kontingent til næste halve år. 

 

Mit forslag: 

 

Alle betaler nuværende kontingent som hidtil, og hvis man ikke kan deltage i udflugterne 

i løbet af kalender året,  udbetales på kommende generalforsamling følgende: 

  

Gået glib af en udflugt  kr. 150,00    

eller begge  udflugter    kr. 300,00  

 

Forslag  3:   

 

Hvem skal klubben give blomster eller gaver til !!!!!! 
Er det den kommende bestyrelse der vælger eller hvad ???? 

 

 
Bramming, den 3. Oktober 2012    Niels  Krogh 

 
 

 

 
Bent Aaes Jakobsen 
 
Golfvogn. 
Vi har 2 medlemmer der til stadighed benytter klubbens golfbiler. Det betyder en anseelig ekstra udgift for 
de på gældende. 
Jeg vi i lighed med onsdagsgolferne stiller os solidarisk og indkøber en titurskort til vognene. Og herefter 
udlejer vognen for kr. 50,- per person. Det vil være realistisk, at halvdelen af turene genudlejes fuld ud og 
halvdelen genudlejes for kr. 50,- 
 
Det vil ikke være Sådan en ordning vil give følgende årlig økonomi: 
 
Udgift: 
4 stk. ti-turskort (40 runder)  kr. 4.000,- 
 
Indtægt: 
20 runder med 2 personer  kr. 2.000,- 
20 runder med 1 person  kr. 1.000,- 
 
Ordningen vil realistisk årligt koste klubben kr. 1.000,- Hvilket bliver kr. 40,- pr medlem. 
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Måtter: 
Nu hvor måttesæsonen er indledt vil jeg foreslå, at vi alle spiller med reglementerede måtter. Hvis man 
ønsker at spille med en af de runde ophøjede måtter bliver man udelukket fra præmierækken, idet man her 
giver sig selv en fordel.  
 
EDS. 
I henhold til de nye regler kan der kun foretages handicap regulering såfremt man på forhånd har angivet at 
man spiller EDS. Jeg vil foreslå, at vi klubben under alle omstændigheder gennemføre handicapregulering 
såfremt en spiller har lavet mere end 36 point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


