
Referat fra Generalforsamling 2021. 

  

Bilag 1: Formandens beretning.  
Bilag 2: Regnskab og Budget  2020/21.  
 
 
 

Generalforsamlingen blev gennemført  28 oktober 2021 med 42 spillere til den traditionelle 
spisning og møde. Generalforsamlingen blev gennemført med følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og matchfee. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse: 
a. Formand 

b. Kasser 

c. Matchleder 
d. Matchlederassistent 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

 Ad 1. 

T.L. Thomsen blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten takkede for valget og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 

Ad 2. 
 

FMD (L.Blombjerg) startede sin beretning, se bilag 1, med at konstatere, at Covid-19 
restriktionerne igen i år havde medført aflysninger af de planlagte turneringer. De mange 
restriktioner til trods var der dog gennemført en række turneringer med løbende start fra 
hul 1. Fra 24 juni kunne vi spille uden specielle restriktioner.   
FMD sluttede sin beretning med at takke alle OB medlemmerne for deltagelse i såvel de 
sportslige aktiviteter som det sociale liv i klubben.  Til slut opfordrede FMD alle til at være 
gode ambassadører for OB-Afdelingen og advokere for nye medlemmer.  
FMD beretning blev godkendt. 

 Ad 3. 

Kasseren (S.Rasmussen) fremlagde regnskabet, se bilag 2, som viste et underskud på 
godt 10.500,00 kr. Egenkapitalen er på ca. 18.000,00 kr. Regnskabet er revideret og 
godkendt af revisoren. Kasseren forklarede, at underskuddet primært stammede fra det 



store tilskud til Jubilæumsturneringen.  Bestyrelsen finder regnskabet for tilfredsstillende. 
Der var ingen kommentarer til dette. 
Regnskabet godkendt. 

  

Ad 4. 
Kasseren fremlagde bestyrelsens budget, se bilag 2, hvor der budgetteres med et 
underskud på ca. 4.000,00 kr. Bestyrelsen vil fastholde det budgetmæssige princip, at 
kontingentet skal kunne dække kapacitetsomkostningerne og at matchfee skal kunne 
dække variable omkostninger. Dette vil betyde at bestyrelsen kan fastholde nuværende 
prisen på kontingent og matchfee. Det betyder også, at der ikke vil blive givet tilskud til 
sommerudflugter etc.. 
Kontingentet blev således fastsat uændret  til 300,00 kr. pr. år. Matchfee blev fastsat 
uændret til 20,00 kr. pr. match. Prisen fastholdes på 50,00 kr. for spisning til 
månedsafslutningerne. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at hæve prisen spisning til 
månedsafslutningerne, hvis forholdene, som beskrevet i budgettet, ændres væsentligt. 
 
 

Ad 5. 
 

Forslag fra O. Stage om at fjerne OB’s reglen om max. SPH på 36. O.Stage begrundede 
sit forslag med, at han fandt reglen diskriminerende over for alle med et højt HCP. Selv når 
han spillede fra Tee 52 mistede han 6 slag i forhold til sit SPH, det var ikke fair. Desuden 
mente han, at det kunne afholde nye golf spillere fra at melde sig ind i OB-afdelingen.  
Bestyrelsen ønskede ikke at ændre de nuværende regler om max. SPH. Begrundelsen for 
ikke at ændre reglen er, at det vil give for store forskelle i respektive rækker, altså for store 
spring i SPH. Bestyrelsens forslag om at bevare reglen blev vedtaget. 
 
N. Sandgård havde fremsendt et forslag om ”Livescoring” i Golfbox skulle være det eneste 
tællende i de enkelte matcher. Hvis der var fejl i indtastningen skulle den enkelte spiller 
diskvalificeres. Så ville man slippe for at føre et manuelt scorekort ved siden af. Efter 
nogen debat om dette, fastslog matchlederen (C.Lindhardt) at der skal indleveres et 
underskrevet scorekort fra hvert startende hold sammen med ”Livescoringen” i Golfbox. 
Dette for at have en mulig kontrol på indtastningerne. Samtidig blev det tilføjet, at denne 
måde er i overensstemmelse med HGK regler for gennemførelsen af en turnering. 
Matchlederens ønske om både ”Livescoring” i Golfbox og aflevering af underskrevet 
scorekort blev vedtaget uden afstemning. 
 

 Ad 6. 

Den gamle bestyrelses forslag til ny bestyrelse blev godkendt uden modkandidater. 
Herefter består den nye bestyrelse af: 
1. Formand, L. Blomberg (genvalgt). 
2. Kasser, S. Rasmussen (genvalgt). 
3. Matchleder, Chr. Lindhardt (genvalgt). 
4. Matchlederassistent. J.C. Christiansen (genvalgt) 
 
 



 Ad 7. 

 P. Arberg blev genvalgt som revisor. 

 Ad 8. 

 Under eventuelt kom det til en længere debat om betaling for kørsel i og med buggy. Der 
er 3 former for kørsel med buggy, de privat ejede, spillere med årskort til buggy fra HGK 
og de af OB-Afdelingen betalte buggy. C. Ross spurgte, hvem får de 50,00 kr. som man 
betaler for en buggy, hvis man kører sammen med en spiller som har årskort til buggy. Det 
helt enkle svar er det gør OB. H. Christensen advarede imod at gøre dette til en forretning. 
Det kunne medføre en ændring af vilkårene for leje af buggy. Der er ingen problemer med 
privat ejede buggy, der bestemmer ejeren, hvad det skal koste at køre med. Det er 
således op til OB, at undgå at lave en forretning ud af kørsel med de buggyer, hvor en 
spiller har årskort. Det er derfor vigtigt ved tilmeldingen til en turnering, at gøre brug af det 
felt, hvor der kan skrives bemærkninger, når man skal køre buggy. Når man har krydset af 
i feltet til buggy, skal man i bemærkninger skrive, om man kører med en der har årskort 
eller en privat ejer. Der skal altid skrives, at man køre buggy og med hvem aht. turne-
ringslederens tilrettelæggelse af den enkelte turnering.  

FMD afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for fremmødet samt god ro og 
orden under mødet. 

  

Referat udfærdiget af 
T. Lind Thomsen 


