
Referat Inngolf generalforsamling 2022 
 
Der var fremmødt 19 Inngolfere.  
 
1. Valg af dirigent og referent.  
 
John og Børge blev foreslået og valgt.  
John konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.  
 
2. Captains beretning.  
 
Jakob fremlagde vedlagte skriftlige beretning - der blev godkendt, selv om enkelte mente at en del var 
copy paste fra 2021  
 
Captain bad os i beretningen surfe rundt på hjemmesiden. Det har jeg så gjort. Til Captains og øvriges 
orientering , er hidtil bedste resultat fra 2008 , hvor Robin vandt med 149 point og 27.882.500 USD.  
Desuden opnåede Jens 145 point i 2010, Brian 144 i 2011 og undertegnede 142 i 2009. Så kære Captain, 
der er lang vej endnu  
 
3. Kassererens beretning.  
 
Henning fremlagde på Heidis vegne, det vedlagte regnskab, der viste at klubben stadig har en pæn kontant 
beholdning på godt 20 tusind kr. Regnskab og beretning godkendtes.  
 
4. Indkomne forslag m. m.  - og forslag om evt. nye medlemmer.  
 
Jakob, Steen og Jespers forslag (vedhæftet) der havde visse sammenfald blev flittigt debatteret.  
Det blev vedtaget at matchkomitéen bemyndiges at udarbejde en gældende præmie, point- og 
pengefordeling for den kommende sæson og ikke mindst sæsonfinalen.  
Denne skal fremlægges inden sæsonstart og er gældende for 2022. 
Jakobs lidt håbløse forslag om ekstra point og penge for at deltage i BGK’s klubmesterskaber blev 
nedstemt.  
 
Der var indkommet forslag om 2 nye medlemmer som udsendt forud for GF.  
Robin fremlagde sit forslag om Anders Noe, som han har kendt i mange år - René sit om Martin Karkov, 
som han har hørt er en rar fyr .  Dette blev bekræftet af indtil flere af de tilstedeværende.  
Begge blev godkendt som nye medlemmer.  
Klubben er hermed oppe på de 24 medlemmer vi må være jævnfør vedtægterne, da Hans Martin er 
udmeldt.  
 
5. Valg af Captain.  
 
Jakob blev genvalgt uden modforslag.  
 
6. Valg af kasserer 
 
Heidi blev genvalgt med siddende bifald - uden modkandidater.  
 
7. Valg af 2 klubudvalgsmedlemmer (til matchkomité sammen med Captain) 
 
John og Erik blev genvalgt uden modkandidater.  
 



8. Valg af revisor.  
 
Henning valgt uden modkandidater.  
 
9. Valg af webmaster.  
 
Jakob genvalgt.  
 
10.  Valg af udenbysudvalg.  
 
Claus, Jesper og Jens blev genvalgt - Jan har valgt at stoppe i udvalget.  
 
11.  Eventuelt.  
 
Morten fortalte at superrunden fortsætter i den nye sæson. Den nye praksis med at udbetale gevinster 
straks efter årets resultat er tilgængeligt, fik stor ros fra dele af forsamlingen :-) 
 
Jakob fremlagde årets tourplan, og beklagede ikke de gener hans talrige opdateringer midt om natten, 
havde forvoldt de stakler, der abonnerer på Inngolf kalenderen.  
 
Claus fremlagde på udenbysudvalgets vegne planer om indenlandstur lørdag den den 11. Juni. Bane ikke 
fastlagt, men det bliver en af greenfee nr. 1’s - således at de der har kortet ikke skal betale for greenfee 
delen, mens vi andre må til lommerne :-) 
Udenlandsturen bliver til Fåborg -:) i perioden 26.-28. august, med spil på Svendborg fredag og Fåborg 
lørdag og søndag.  
 
Claus foreslog også en klubaften her i off season hos Birdiegolf på Stenhuggervej. Nærmere kommer på 
mail fra Claus.  
 
Torben mindede om, at Inngolf og vi bør støtte og handle hos Frank i Golfstore Breinholtgaard.  
 
John afsluttede GF og takkede Nykredit for husly, samt alle for god ro og orden.  
 
Tak til Jakob og alle i andre der gør en indsats for klubben og tak til alle sponsorerne.  
 
 
28. januar 2022 
 
Børge Heiberg 
 


