
Inngolf Generalforsamling, 28. januar 2021, kl. 19.00 

Sted: Online meeting 

Jakob (Captain) bød velkommen! 

1. Valg af dirigent:
Claus Jessen blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet.
Til stede var de fleste medlemmer
Undertegnede blev valgt til referent.

2. Captain’s beretning:
Jakob gav få kommentarer til beretningen, som var fremsendt på forhånd. 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 overskud på kr. 3.688
Værdien af bolde udgjorde ca. kr. 894 ved årets start og kr. 4.355 ved årets afslutning. Dermed er der
reelt tale om et lidt bedre resultat end tallene viser.
Regnskabet blev godkendt med ”applaus”.

4. Behandling af indkomne forslag og evt. ændring af vedtægter:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Forlag til nyt medlem:
Morten Clausens lillebror, Peder Paagaard Clausen blev bragt i forslag som ny medlem. Efter en
længere dialog blev han forhåndsgodkendt til at indtræde som medlem når han når det krævede
handicap. I den mellemliggende tide spiller han med som gæst.
Kristian Damm har desværre fortsat betydelige problemer med benene, og er usikker på hvorvidt han
kan fortsætte. Overgår evt. til passivt medlemskab.
Alfred som tidligere har været på venteliste, er fortsat for arbejdsaktiv til at kunne deltage om
torsdagen, men Jesper kunne meddele at han gerne ville skrives op til næste år.
Med optagelse af Peder P Clausen som nyt aktivt medlem er der nu 23 aktive medlemmer og evt. 1-2
passive medlemmer. http://www.inngolf.dk/medlemmer.htm

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)
Erik og John blev valgt da såvel Claus som Jan ønskede at trække sig.

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

9. Valg af webmaster:
Jakob blev modtog genvalg som webmaster, med god hjælp fra Erik, som registrerer resultater til
golfbox.



10. Valg af udenbys udvalg:
Jesper, Jan, Claus og Jens blev valgt til det nye udenbys udvalg.
Efterårets udenbys tur er planlagt til Schloss Lüdersburg 3-5. september 2021, hvis man endnu ikke har
fået forhåndstilmeldt sig, vil der været god mening i at få det gjort nu, idet dem som har tilkendegivet
deltagelse, vil opnå prioritet hvis der kommer til at mangles pladser.

11. Eventuelt:
Udkast til turneringsplanen 2021 blev fremlagt. Der mangles nogle få justeringer, som Jakob får tilføjet
snarest. Farven på spilletrøje fremgår af planen. Første spilledag er søndag d. 28-03-2020 (3 warm ups
07/03 til 21/03) .
Årets afslutningsmatch var sat til 16-10-21 (første lørdag i efterårsferien)  Denne blev ændret til 9.
oktober. Det overvejes hvorvidt der skal være nogle efterfølgende cool down matcher (søndage) . Der
var ikke yderligere kommentarer.
Børge redegjorde for at forårets udenbys tur blev placeret en weekend der ikke har sammenhæng med
helligdage, da det ofte vil forhindre nogen i at deltage.
Superrunden konstateredes at have haft god tilslutning og da Morten ikke selv var i præmierækken,
blev han opfordret til at gentage succesen. At præmierne blev udbetalt prompte gjorde blot oplevelse
endnu bedre.
Jakob afsluttede generalforsamlingen med tak for veludført arbejde til dirigent Claus Jessen som også
velvilligt havde stillet online mødefaciliteter til rådighed.

Således, som opfattet af referenten, 28. februar 2021
Per Nørsten 


