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Referat af generalforsamling 2017 
 

Afholdt i VKI onsdag den 27. september 2017 kl. 18:00 – med deltagelse af 23 ud af klubbens 80 

medlemmer. 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

 Henrik Mortensen blev valgt til dirigent. Kaj Larsen blev valgt til referent. 

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 Formanden Arne Christensen aflagde bestyrelsens beretning. 

 Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning på foreningens hjemmeside. 

 Der kom forslag om at ”peppe” hjemmesiden op, samt ønske om, at den kunne læses på alle 

 devices (alle typer computere & mobiltelefoner). 

 Beretningen blev taget til efterretning. 

 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

 Kassereren Kaj Larsen gennemgik regnskabet for 2016/17 og fremlagde endvidere 

 til orientering budgetforslag for 2017/18. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent. 

 Kontingentet til DBf er uændret kr. 330 (260+50+20). Bestyrelsen foreslog en forhøjelse 

af klubkontingentet med kr. 20 for såvel mandag som onsdag – bl.a. begrundet i færre 

medlemmer (5) samt forventede udgifter til uddannelse af nye turneringsledere. Forslag fra 

forsamlingen om forhøjelse af klubkontingentet med kr. 50 i stedet for kr. 20 blev vedtaget 

med 18 stemmer for.  

 
5. Indkomne forslag. 

Det indkomne forslag om ændring/tilpasning af klubreglerne blev vedtaget. Bestyrelsen fik 

overladt følgende kommentarer fra forsamlingen: 

1. Ved enkeltsubstitut bør det overvejes, at substituttens handicap ligger i et afgrænset 

niveau i forhold handicappet for det spillende medlem. 

2. Punkt 14 bør udgå eller suppleret med at man godt må ”ugle” med tilladelse af de 

spillende. 

3. Bilag 1 punkt 4. Bør eventuelt udgå.      

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Arne Christensen blev genvalgt, medens Erik Christensen og Thomas Færch blev nyvalgt. 

 For at bringe overensstemmelse med vedtægterne, blev det overladt til bestyrelsen, at 

afklare, hvem af de valgte der ”kun” skal vælges for 1 år. Bestyrelsen består desforuden af 

Anni Skov og Kaj Larsen    
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7. Valg af suppleant. 

 Hanne Westergaard blev valgt som 1. suppleant, og Anne Mette Pedersen som 2. suppleant. 

 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Carsten Bundgaard blev valgt til revisor. Henrik Mortensen blev valgt som revisorsuppleant. 

  

9. Eventuelt.  

 Der forelå intet under eventuelt. 
    

Formanden takkede afsluttende dirigenten for vel udført arbejde. 

 

 

Referent 
Kaj Larsen.                                                                                               ________________________ 

28.09.17.                                                                                                     Henrik Mortensen 

                                                                                                                                 dirigent 


