
Referat fra generalforsamling for Hedemændene   
 
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00 i Hedeland Golfklub 
 
 
Dagsorden 

1. Velkomst 
Mogens bød velkommen til de ca. 38 fremmødte. 

2. Valg af Dirigent – bestyrelsen foreslår Ulrik Hansen 
Ulrik blev valgt som ordstyrer med applaus 

3. Bestyrelsens beretning 
Mogens fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt – dog måtte vi 
med beklagelse konstatere at vi havde glemt vores ugentlige ølsponsor Birger Madsen. 
Dette er blevet rettet i beretningen som nu ligger på vores hjemmeside. 

4. Fremlæggelse af regnskab  
Leif fremlagde regnskabet – regnskabet blev godkendt uden kommentarer 

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen) 
Det var ikke indkommet nogen forslag 

6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 600. 
Leif fremlagde budgettet for 2019 – budgettet blev vedtaget uden kommentarer. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Mogens Nisted, Johnny Schou og Johnny 
Villumsen er på valg – alle ønsker genvalg). Valg af suppleanter (Ole Marzec og 
Birger Madsen – begge ønsker genvalg)  
Alle nævnte personer blev genvalgt med applaus. 

8. Valg af revisorer (Per Strøm og Raymond Damskov – begge ønsker genvalg)  
Per og Raymond blev genvalgt med applaus. 

9. Eventuelt 
Birger Madsen havde et indlæg hvor han kunne oplyse at klubben har vedtaget at 
bruge regel 5.1 som omhandler muligheden for drop på fairway efter at have skudt out 
of bound / mistet bold i busk eller lignende. 
Desuden kunne han oplyse at der i forbindelse med bunkerprojektet bliver lavet 2 nye 
par 3 huller der vil erstatte det/de huller der er lukkede. Dette vil berøre 3. periode i 
Hedemandsturneringen. Bestyrelsen vil gå i tænkeboks vedr. håndtering af denne 
udfordring. Endelig fremviste Birger en taske som han vil sponsorere i forbindelse med 
de ugentlige turneringer – dog opfordrede han forsamlingen til at komme med forslag 
til denne sponsorturnering i turneringen. Tasken kan i øvrigt erhverves for kr. 250,-.  
Bestyrelsen blev opfordret til at kigge på muligheden for at i stedet for slagspil at spille 
slaggolf (slagspil med et max, antal slag på hvert hul) Bestyrelsen vil tage dette op. 
Endelig fortalte Johnny Schou om planerne for 2 én dagsture til Sverige i 2019. Den 
ene er planlagt til at gå til Kävlinge GK. Forsamlingen gav bestyrelsen opbakning til 
denne plan. Det betyder at både 1. og 2. periodeafslutning vil være umiddelbart i 
forlængelse af Sverigesture. 



Endelig havde Arne Lindahl et ønske om en mere kuperet putting green. Han vil dog 
selv på opfordring bringe det op ved klubbens generalforsamling i marts. 
 
Til sidst erklærede Ulrik generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 
orden. 
 
 

Hedemændene 
 
Mogens Nisted 
 
 
 


