Køllerne
Generalforsamling lørdag den 11-09-2021.

Dagsorden referat:

1. Valg af dirigent
Brian Jakobsen blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden
OK

3. Formandens beretning
På vegne af formand Jan Lund-Erlang, fremlagde Lars T. Jensen formandens beretning.
Køllernes største akutte problem er for mange afbud og især, at nogle medlemmer IKKE
melder afbud.
Vi får problemer med KLG og klubbens øvrige medlemmer, da vi optager tider i
”primetime” som ikke benyttes.
Julefrokosten aflyst pga. Corona.
Udflugten var en succes til Himmelbjerg og Silkeborg Ry golf, med overnatning på
Pejsegaarden.
Ryder Cup mod Skovtroldene var en stor succes, hvor vi vandt pokalen.
Godkendt med applaus.

4. Kassererens beretning
Uanset, at der har været en meget høj tilbagebetaling ifb med udflugt og fællesspisning,
havner vi ud med et indestående på knap kr. 20.000,-.
Der ses desværre et mindre ”svind” i betalinger ifb. med dagens spil. Dette bliver
formentlig bedre når dagens spil betales sammen med kontingent.
Godkendt med applaus.

5. Fastsættelse af kontingent og bøder.
Der var forslag om nedsættelse af kontingent fra kr. 1000 til kr. 500-, udflugt mm., må
herefter reguleres med egenbetaling.
Det blev bestemt, at kontingent sættes til kr. 500,-.
Der var forslag om, at dagens spil pr. kr. 30,- nedsættes til kr. 20,- og opkræves en gang, ifb.
med indbetaling af kontingent.

Det blev vedtaget, at der opkræves kr. 500,- i kontingent, og kr, 240,- til dagens spil, som
skal betales senest (kr. 740,-.) ifb. med november matchen.
De nye kontingentsatser får naturligvis betydning for præmier og egenbetaling.

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget.
Dagens spil opkræves ifb. med kontingent. Enstemmigt vedtaget.
Der kan som medlem optages et medlem der IKKE er medlem af KLG. Enstemmigt
vedtaget.

7. Optagelse af nye medlemmer
Pt. er vi 24 medlemmer, og kan derfor ikke optage nye medlemmer.
Der er 4 udmeldelser, Rene Jensen, Carsten Jensen, Gert Lund og Morten Husted.

8. Valg af bestyrelse
Søren Olesen og Lars T. Jensen ønskede ikke genvalg.
Valgt til bestyrelsen blev: Jan Lund-Erlang, Kim Schou, Martin Hejbøl Jensen og Torben
Rasmussen.
Som suppleanter blev Anders Kesby og Morten T. Jensen valgt.

9. Eventuelt, herunder overrækkelse af pokaler og præmier.
Den nye bestyrelse vil hurtigst muligt indkalde til ekstraordinær GF, hvor de nye
konditioner mht. præmier, tidsbestilling og afbud, konsekvenser ved manglende afbud og
afstemning med fuldmagt kan blive debatteret.

Lars T. Jensen, referent

