
 
Gof’indernes generalforsamling fredag den 27. september 2019. 

 
Deltagere: 31 medlemmer. 

 
Referat 
 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: Inge Gade. 
Referent: Marianne Munksgaard. Stemmetællere: Ingen. 

 
Pkt. 2. Beretning v/formand Karin Veje Jakobsen. 
Beretningen var udsendt til alle medlemmer på forhånd. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt med ros til formanden. 
Der blev desuden nævnt, at der er holdmatch 1 gang om måneden og første spilledag efter 

jul er fredag den 17. januar 2020 i henhold til den udsendte spilleplan. 
 
Pkt. 3. Evaluering af golfturen til Sverige 2019.  

Der var enighed om, at turen til Ringenäs havde været perfekt. Godt at bo ved banen, dejlig 
mad, dejlig proshop mm. 

 
Pkt. 4. Golftur 2020. 

Der var stor stemning for Ringenäs igen i 2020. Bestyrelsen vil arbejde på, at turen kan gå til 
samme sted og gerne med to spilledage på denne bane. Der er 23 værelser i alt. Datoen vil 
blive meldt ud af bestyrelsen senere. 

 
Pkt. 5.  Forelæggelse af regnskab v/Bente Olsen. 

Regnskabet var udsendt til alle medlemmer på forhånd. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med en formue på pt. 8.582,52 kr. 
Tak til Bente. 

 
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent for 1 år gældende fra 1. april 2020. 

Bestyrelsens forslag på 200 kr. blev vedtaget. 
 
Pkt. 7. Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen. 
 

Pkt. 8. Forslag fra medlemmerne. 
Ingen. 
 

Pkt. 9. Valg til bestyrelsen. 
Kain Veje Jakobsen, Bente Olsen, Vibeke Hellberg og Kirsten Seloy modtog alle genvalg. 

Bestyrelsen blev valgt for 1 år. 
Hele bestyrelsen blev takket for deres store indsats. 
 

Pkt. 10. Eventuelt. 
Inge Gade foreslog, om der kan være en ekstra præmie, da økonomien i klubben er god. 

Anne Kondrup vil udarbejde  skriftlig vejledning i brug af golfbox, og Kirsten Seloy vil tilbyde 
et kursus ved tilmelding til fredagsmatchen, såfremt golfklubbens bestyrelse ønsker dette 
indført. 

Karin Veje Jakobsen takkede på bestyrelsens vegne for input og dermed sluttede 
generalforsamlingen kl. 13.35. 

 
 

D. 27/9 2019. 

 
Referat v/Marianne Munksgaard                                         Karin Veje Jakobsen. Formand. 


