
Hedemændenes ordinære generalforsamling 

Torsdag den 25. januar 2018 
 

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) 
Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring i § 5  

6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent på kr. 600. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Klaus Hemp, Leif Braunstein, Svend Søhus og Mikael 
Horup er på valg – alle ønsker genvalg). Valg af supleanter (Ole Marzec og Jesper 
Munkholm – Ole ønsker genvalg – Jesper ønsker ikke genvalg)  
Bestyrelsen foreslår Birger Madsen som ny suppleant)                                                                   

8. Valg af revisorer (Ole Skotte ønsker ikke genvalg og Per Strøm ønsker genvalg) 
Bestyrelsen foreslår Raymond Damskov som ny revisor 

9. Eventuelt 
 

 

Ad 1. 

Mogens byder velkommen til 35 fremmødte medlemmer. 

Ad 2. 

Ulrik Hansen vælges til dirigent. 

Ad 3. 

Mogens fremlægger bestyrelsens beretning.  

Der er efterfølgende ingen kommentarer til beretningen og der bliver klappet. 

Ad 4. 

Leif gennemgår regnskabet. 

Der er efterfølgende ingen kommentarer til regnskabet og der bliver klappet. 

 



Ad 6. 

Dirigenten vælger at tage punkt 6 før punkt 5. Leif gennemgår budgettet som godkendes 
enstemmigt. 

Ad 5. 

Ulrik gennemgår forslaget fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne §5 om at hæve beløbet for 
beholdningens størrelse ved regnskabsårets afslutning til 20.000 kr. 

Jørgen Larsen spurgte om bestyrelsen havde været i kontakt med den nye restauratør og hertil 
svarede Mogens ja. 

Forslaget godkendes da alle fremmødte stemte for. 

Ad 7. 

På valg til bestyrelsen er Leif, Svend, Mikael og Klaus. Alle blev genvalgt. 

På valg til suppleant for bestyrelsen er Ole Marzec og Jesper Munkholm. Kun Ole M ønskede 
genvalg. Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Birger Madsen. Begge blev valgt. 

Ad 8.  

På valg som revisorer er Per Strøm og Ole Skotte. Kun Per ønskede genvalg. Som ny revisor 
foreslog bestyrelsen Raymond Damskov. Begge blev valgt. 

Ad 9. 

Johnny Schou fortæller om den kommende sæsons ture til Sverige. 2-dages turen kommer til at gå 
til Skyrup den 25.-26 maj og 1-dags turen går til Tegelberg torsdag den 16. august (ved periode 
afslutning 2). Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere information kommer til 
Hedemændenes infomøde torsdag den 22. marts i klubhuset. 

Lars A. spørger om årsagen til at flytte 1-dages turen fra juni til august. Johnny svarede, at det er 
for at få flere med. 

Ole Skotte spørger om hvorfor budgettet viser en pris på 600 kr for turen og Johnny nævner 
beløbet 300 kr. Leif svarede at han ikke kendte prisen, da han lavede budgettet. Den endelige pris 
er endnu ikke kendt, men bliver præsenteret til infomødet. 

Johnny spørger de fremmødte om der er interesse for en tur til Kerteminde og spille på Great 
Northern. Der var ingen reaktioner fra salen, så interessen er nok ikke til stede. 

Mogens nævnte, at der bliver en ekstra turnering den 14. juli, hvor vi skal samle ind til Kræftens 
bekæmpelses initiativ ’Spil for kuglerne’. Det kræver dog en tilladelse fra klubbens bestyrelse at 
spille på en lørdag. 

Ole spørger om der er planer om at ændre den ugentlige turnering til kun at foregå på én dag. Der 
var mange kommentarer for og imod spil på 1 og 2 dage, så Ulrik besluttede til sidst at lave en 



vejledende afstemning, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Der var et pænt flertal for fortsat 
spil på 2 dage. 

Herefter lukkede Ulrik generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Mogens takkede Ulrik for dygtig ledelse af generalforsamlingen. 

 

Referent 

Klaus Hemp 

 

 


