
Inngolf Generalforsamling, 29. januar 2019, kl. 1900 

Sted: Nykredit, Borgergade 38, Esbjerg 

Jakob (Captain) bød velkommen!  

1. Valg af dirigent:
Børge Heiberg blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet.
Til stede var 16 medlemmer
Undertegnede blev valgt til referent.

2. Captain’s beretning:
Jakob fremlagde beretningen, som uploades på hjemmesiden. For indhold henvises til beretningen på
hjemmesiden.
Endnu en glimrende beretning, som fremhævede at klubben er et godt sted at være.
Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Kassererens beretning:
Regnskab blev fremlagt af Henning V.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 2.843
Beholdning af bolde udgjorde ca. 5.100 ved årets start og ca. 7.150 ved årets afslutning. Dermed er det
reelle underskud reduceret til omkring kr. 1.000
Det blev fremført, at det har været et pænt stort stykke arbejde at lave regnskabet i år, samt at Heidi
har udarbejdet en afrapportering som SKAL anvendes fremover ved udenbys ture. Rapporten skal
indeholde såvel budget som aktualiserede omkostninger. Rapportering af f.eks. arrangementer skal
dermed være opstillet og afstemt af en person, så kassereren ikke skal løbe spidsrod for at
Regnskabet blev godkendt med applaus.

4. Behandling af indkomne forslag og evt. ændring af vedtægter:
Der var indkommet et forslag fra Torben, som gik ud på at

Forslag fra Torben 
Esbjerg den 27. december 2018 

Jeg har et forslag: 
At vi begrænser “gaveregnen” til afslutningsfesten, da alle præmier, med få undtagelser, går til 
samme person og at det efter min mening er helt forkert at sende folk hjem med 20 - 30 flasker vin 
plus diverse.  
Brug pengene til fælles formål i stedet.  
Mvh. Torben Jacobsen 

Forlaget blev indgående debatteret, og det blev besluttet at der fremover vil blive uddelt: 
Gavekort på kr. 250 til 4 vindere (pengelisten, pointlisten, puts og nærmest flaget) herudover kun 
bolde. 
Til udenbys ture skal der alene være sponsorpræmier. 

Det blev drøftet hvorvidt dårligt fremmøde skulle have konsekvenser. Det blev besluttet at tidligere 
tiders manglende handling nødvendiggjorde ”fare med lempe”, men at der generelt er en holdning til 
at manglende fremmøde bør føre til eksklusion. 
Kun når der foreligger en særlig god grund til det – f.eks. længerevarende sygdom vil minimalt 
fremmøde blive accepteret. 
Captain skal informeres i tilfælde af væsentligt fravær. 



Der opfordres til at melde sig passiv, hvis man på forhånd ved at man ikke vil have 
mulighed for at deltage. Dels kan en passiv fortsat deltage ad hoc de gange han har 
mulighed herfor og har ret til at indtræde som aktivt medlem igen udenom venteliste, 
dels kan der optages et medlem med almindeligt fremmøde. 
Generalforsamlingen stiller forslag til at der ved næste generalforsamling stilles krav om at der deltages 
minimum 10 gange! 

Muligheden for lavt fremmøde fra flere medlemmers side (John i USA, Jesper i Norge etc.) gør 
optagelse af nye medlemmer aktuel. BGK har accepteret at medlemstallet derved kommer til at stige 
en smule. På optagelseslisten stod to tidligere medlemmer, som vil blive tilbudt nyt medlemskab i 
henhold til proceduren herfor. 
Det indebærer at Captain forhører sig hvorvidt de (René og Tommy) fortsat er interesseret. Hvis ja, 
opfordres de hver i især til at fremsende en præsentation af sig selv. 

5. Valg af Captain:
Jakob blev genvalgt med applaus - uden modkandidater.

6. Valg af kasserer:
Heidi blev genvalgt med applaus – uden modkandidater.

7. Valg af to klubudvalgsmedlemmer (der sammen med Captain udgøre matchkomité)
Claus og Jan modtog genvalg med applaus – uden modkandidater.

8. Valg af revisor:
Henning V blev genvalgt med applaus – uden modkandidater.

9. Valg af webmaster:
Jakob blev modtog genvalg som webmaster, men vil have brug for hjælp da han er arbejdsramt. Bl.a. vil
der blive behov for hjælp til at registrere resultater til golfbox.

10. Valg af udenbys udvalg:
Jesper, Erik M. Pedersen og Jan Hegner modtog genvalg med applaus – uden modkandidater.

11. Eventuelt:

Turneringsplanen 2019 blev fremlagt og drøftet. Det forekommer sandsynligt at det kan blive problematisk 
at arrangere forårstur, men matchkomiteen udsender min. 3 forslag til Doodle afstemning. 
Der opfordredes til, at betaling skal ske umiddelbart efter tilmelding, da der normalt deltager markant 
færre end dem som har tilkendegivet deltagelse i Doodle. 
Datoen for matchen mod Esbjerg er fastsat til mandag d. 6. maj 2019 kl. 15:00 
Der indkøbes 2 nye trøjer pr medlem. En lyseblå og en mørkeblå. Trøje kr. 139+moms, logo kr. 
50+moms/logo. Der blev opfordret til at sponsorpengene i væsentligt omfang benyttes til disse. Trøjerne 
forventes klar til sæsonstart. 
Jakob afsluttede generalforsamlingen med tak for veludført arbejde til dirigent Børge Heiberg og tak til 
Claus Jessen for at stille lokaler til rådighed. 

Således, som opfattet af referenten, 30. januar 2019 
Per Nørsten 




