
Referat	  af	  ’Ordinær	  generalforsamling’	  i	  Hedemændene	  tirsdag	  den	  26.	  
januar	  2017	  afholdt	  i	  Hedeland	  golfklubs	  lokaler.	  
	  

Dagsorden	  

1.   Velkomst	  
2.   Valg	  af	  dirigent	  
3.   Bestyrelsens	  beretning	  
4.   Fremlæggelse	  af	  regnskab	  
5.   Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  (skal	  være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  8	  dage	  før	  afholdelse	  af	  

generalforsamlingen)	  
6.   Fremlæggelse	  og	  vedtagelse	  af	  budget,	  herunder	  fastlæggelse	  af	  kontingent	  
7.   Valg	  af	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  (Henrik	  Jensen	  og	  Torben	  Graff	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  I	  stedet	  

foreslår	  bestyrelsen	  Mikael	  Horup	  og	  Leif	  Braunstein.	  –	  Johnny	  Villumsen,	  Johnny	  Schou	  og	  Mogens	  
Nisted	  er	  på	  valg	  –	  alle	  ønsker	  genvalg)	  

8.   Valg	  af	  revisorer	  
9.   Eventuelt	  

	  

Ad	  1	  

Mogens	  bød	  velkommen	  til	  de	  28	  fremmødte	  medlemmer	  (incl.	  bestyrelsen)	  og	  orienterede	  om	  ostene	  og	  
vinen,	  der	  kunne	  nydes	  medens	  vil	  holdt	  generalforsamlingen.	  

	  

Ad	  2	  

Ulrik	  Hansen	  blev	  forslået	  af	  bestyrelsen	  og	  valgt.	  Han	  erklærede	  generalforsamlingen	  for	  rettidigt	  
indvarslet	  og	  derfor	  lovlig.	  

	  

Ad	  3	  

Mogens	  fremlægger	  bestyrelsens	  beretning,	  der	  kan	  se	  i	  medfølgende	  bilag.	  

Tom	  Sørensen	  ville	  høre	  om	  bestyrelsen	  kunne	  arbejde	  for	  en	  udkigsplatform	  ved	  tee-‐stedet	  på	  hul	  12.	  	  

Fra	  et	  medlem	  blev	  det	  oplyst,	  at	  denne	  trappe	  var	  med	  i	  baneudvalgets	  projekt	  for	  2017.02.01	  

Herudover	  var	  der	  ingen	  kommentarer	  og	  der	  blev	  klappet	  og	  beretningen	  var	  godkendt.	  

	  

Ad	  4	  

Leif	  Braunstein	  har	  afløst	  Torben	  Graff	  som	  kasserer	  og	  han	  fremlagde	  regnskabet,	  der	  viste	  et	  overskud	  på	  
17.660	  kr	  og	  en	  kassebeholdning	  på	  41.737	  kr.	  



Finn	  Høgh	  spurgte	  til	  posterne	  møder	  samt	  ture	  til	  Sverige.	  Udgifterne	  blev	  forklaret	  mere	  detaljeret,	  
hvorefter	  regnskabet	  blev	  godkendt	  med	  klapsalver.	  

Ad	  5	  

Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  

	  

Ad	  6	  

Budget	  for	  sæsonen	  2017	  blev	  præsenteret	  af	  Leif.	  

Bestyrelsen	  fremsatte	  et	  forslag	  om	  at	  ændre	  kontingentet	  til	  400	  kr,	  med	  begrundelsen	  at	  
kassebeholdningen	  var	  for	  stor	  og	  at	  vi	  ikke	  skulle	  have	  så	  mange	  penge	  stående.,	  jf.	  vedtægterne,	  der	  
anbefaler	  en	  lavere	  kassebeholdning.	  

Mikael	  Horup	  kom	  med	  et	  ændringsforslag	  om	  at	  fastholde	  kontingentet	  på	  600	  kr	  og	  i	  stedet	  give	  større	  
tilskud	  til	  Sverigesture	  og	  bedre	  mad	  til	  fællesspisningerne	  efter	  åbnings-‐,	  periode-‐	  og	  
afslutningsmatcherne.	  

Der	  var	  flere	  fortalere	  for	  begge	  forslag	  og	  dirigenten	  satte	  forslagene	  til	  afstemning.	  Med	  et	  stort	  flertal,	  
20	  mod	  8,	  blev	  det	  besluttet	  at	  forsætte	  med	  600	  kr.	  	  

Beløbet	  dækker	  medlemskab	  af	  Hedemændene,	  deltagelse	  i	  alle	  sæsonens	  24	  turneringer,	  
Hedemandscup’en	  samt	  deltagelse	  og	  spisning	  ved	  åbnings-‐,	  2	  periode-‐	  samt	  afslutningsmatcherne.	  

Johnny	  Schou	  fortalte	  om	  de	  2	  ture	  i	  2017,	  hvor	  Sverigesturen	  den	  8.	  juni	  går	  til	  Hinton	  North	  lige	  uden	  for	  
Malmø	  og	  2-‐dages	  turen	  den	  25.-‐26.	  august,	  der	  går	  til	  Samsø.	  Han	  bad	  alle	  om	  at	  sætte	  kryds	  i	  kalenderen,	  
så	  vi	  kan	  blive	  rigtigt	  mange	  deltagere.	  

	  

Ad	  7	  

Mikael	  Horup	  og	  Leif	  Braunstein	  blev	  nyvalgt	  til	  bestyrelsen	  og	  Johnny	  V.,	  Johnny	  Schou	  samt	  Mogens	  blev	  
genvalgt.	  

Som	  nye	  suppleanter	  blev	  valgt	  Ole	  Marzec	  og	  Jesper	  Munkholm.	  

	  

Ad	  8	  

Til	  revisorer	  blev	  valgt	  Per	  Strøm	  og	  Ole	  Skotte	  Jørgensen.	  

	  

Ad	  9	  

Der	  kom	  mange	  forslag	  og	  idéer	  som	  bestyrelsen	  tager	  med	  i	  deres	  arbejde	  med	  planlægning	  af	  sæsonens	  
matcher.	  De	  er	  nævnt	  i	  vilkårlig	  rækkefølge	  herunder:	  

Forslag	  om	  	  

•   at	  donere	  et	  beløb	  til	  hovedklubben	  



•   at	  spille	  9-‐huller	  turneringer	  i	  april	  og	  september	  pga	  tidligt	  mørke	  
•   at	  spille	  om	  20	  kr	  fra	  hver	  deltager,	  der	  vindes	  af	  de	  spillere,	  der	  laver	  en	  eller	  flere	  2’ere	  i	  dagens	  

match	  
•   at	  ikke	  alle	  runder	  er	  tællende,	  måske	  kun	  de	  10	  bedste	  
•   at	  alle	  deltagere	  betaler	  25	  kr	  til	  en	  hole-‐in-‐one	  pulje,	  der	  kun	  kan	  vindes	  i	  en	  af	  Hedemændenes	  

matcher	  
•   at	  de,	  der	  spiller	  slagspil	  hele	  sæsonen,	  spiller	  stableford	  den	  sidste	  måned	  for	  at	  fremme	  

spiltempo	  
•   at	  Hedemændene	  bliver	  bedre	  til	  at	  tiltrække	  og	  fastholde	  medlemmer	  gennem	  forskellige	  

initiativer	  
•   at	  Hedemændenes	  hjemmeside	  bliver	  bedre	  med	  flere	  artikler	  og	  billeder	  
•   Vagn	  Nymand	  fortalte	  om	  klubmødet	  med	  Michael	  Jürgensen	  fra	  DGU,	  hvor	  fokus	  var	  fastholdelse	  

af	  medlemmer.	  De	  fleste	  nye	  medlemmer	  der	  melder	  sig	  ud,	  gør	  det	  inden	  for	  2	  år	  efter	  
indmeldelsen.	  

•   at	  der	  afholdes	  regelaftener	  for	  Hedemændene	  
•   at	  man	  kigger	  på	  muligheden	  for	  en	  golfsimulator	  i	  Hallen.	  Kig	  evt.	  forbi	  Ree	  og	  Midtsjælland,	  hvor	  

det	  fungerer	  rigtigt	  godt	  
•   at	  man	  deltager	  i	  klubbens	  arrangement	  med	  ’Smageaften’	  i	  samarbejde	  med	  Carlsberg	  (et	  tema	  +	  

øl	  +	  tapas)	  
•   at	  nogle	  runder	  spilles	  fra	  tee	  50	  og	  53.	  

	  

Bestyrelsen	  tager	  forslagene	  med	  i	  deres	  arbejde	  med	  den	  kommende	  turneringsplan	  og	  information.	  

Åbningsmatchen	  er	  den	  22.	  april	  og	  vi	  spiller	  om	  eftermiddagen.	  Damerne	  har	  i	  år	  formiddagen.	  

	  

Mogens	  takkede	  for	  det	  store	  fremmøde	  og	  sagde	  tak	  til	  Ulrik	  for	  dygtig	  ledelse	  af	  generalforsamlingen.	  

	  

Refereret	  af	  Klaus	  Hemp	  

	  

	  


