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Ordinær Generalforsamling 
 

HAMMEL GOLF KLUB 
 

Mandag den 22. november 2010 kl. 19:30 
 
 

1. Valg af dirigent 
Advokat Torben Jensen blev valgt til dirigent. 
 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Svend Thestrup fremlægger ’Formandens beretning. 
 
I min beretning for et år siden, omtalte jeg den økonomiske udvikling, hvordan ville den påvirke 
golfsporten i Danmark og i særdeleshed her i HGK, og hvordan ville vi komme gennem vinteren. 
Hvad angår medlemssituationen blev resultatet for 2010, at vi mistede 132 medlemmer og 60 blev 
flyttet fra aktivt til passivt medlemskab. I løbet af året har vi fået 86 nye senior medlemmer samt 17 
juniorer og 11 bambinoer, således at vi pr. 30.9.2010 var 1033 aktive og 158 passive medlemmer i 
klubben. 
 
For banen og vintergolferne blev den lange vinter en prøvelse. Det var umuligt at spille golf i 
næsten 4 måneder, en situation vi aldrig havde været udsat for før. 
Hvordan ville banen og i særdeleshed greens se ud efter den lange periode, hvor alt var hvidt, 
dækket af et tykt lag sne? Vi blev derfor positivt overraskede over det syn der mødte os, da alt igen 
blev grønt. 
 
Vi slap dog ikke helt gennem vinteren uden mén, harerne var hårde ved frugttræerne, og 
pumpestationen led også skade under den lange frostperiode. 
 
Klubbens økonomi blev selvfølgelig også ramt af udviklingen, nogle af vore budgettal holdt ikke, 
men alligevel blev årets resultat ikke røde tal. Indmeldelsesgebyr og kontingent mangler lidt i at nå 
det budgetterede og greenfee tilsvarende, men set i lyset af, at vi mangler 4 måneder på grund af 
den lange vinter, er det positivt, at vi trods alt har haft flere gæster og næsten nået det 
budgetterede. 
 
Igen i 2010 har vi haft hold med i forskellige turneringer. 
I Royal Unibrew havde vi 6 hold med som alle klarede sig tilfredsstillende, uden det dog blev til 
puljevindere.   
 
Eliteafdelingen havde igen 3 hold med.  
 3. div. herrer blev desværre sidst i deres pulje og er derfor at finde i 4. div. næste år. Det var 
meget tætte kampe holdet var ude i, og med bare en lille smule held, var det lykkedes at blive i 3. 
div. 
 
Danmarksserie herrer blev nr. 3 i deres pulje á point med Ikast og Danmarksserie damer måtte 
igen tage til takke med 4. pladsen og dermed sidst i deres pulje.  Jeg synes nu alligevel, at det er 
godt gået af vore piger når man ser puljen: Odder, GT Århus og Himmelbjerg. Vi fortsætter med 
DS damer holdet, for vi har nye piger/juniorer som snart vil kunne markere sig på holdet. 
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Vores juniordrengehold var med i U19, og gjorde det rigtig godt. De vandt deres pulje hvor 
modstanderne var hold fra Kolding og Silkeborg. Mellemrundekampen mod Århus blev også 
vundet, og holdet måtte så se sig besejret i semifinalen om landsdelsmesterskabet af Odense, 
som senere vandt landsfinalen over Kokkedal. 
 
Vi havde 1 pigehold med i distrikt 2´s juniorturnering. Her vandt holdet suverænt deres pulje, godt 
gået af de unge piger, særlig når man tænker på, at de kun mødte drenge i deres kampe. Holdet 
kan så også prale lidt af, at de er eneste hold i HGK som ikke tabte en kamp i 2010. 
 
Konkurrencen på et andet, men ikke ligegyldig plan, er klubberne i klubben et godt bevis på. 
Seniorafdeling mandag, herredagen tirsdag og damedagen onsdag melder alle om stor og 
interesseret deltagelse. Som sædvane er, starter bestyrelsen året med at afholde møde med de 
respektive klubber for at blive enige om betingelserne for den kommende sæson.     
 
Begynderudvalget har haft knap så mange nye at arbejde med som tidligere, men alligevel blev det 
til 45 nye medlemmer som blev ført ind i golfsportens dejlige verden. Godt det stadig er muligt at 
finde frivillige til at hjælpe de nye i gang. 
 
Juniorudvalget har tilsyneladende fundet den rigtige koncept, samarbejdet mellem udvalget, 
forældrene og proén kører perfekt.  Afdelingen har aldrig været større, og som tidligere nævnt, 
kommer der resultater ud af arbejdet. Det er vigtigt for klubben, da det jo er de unge der ad åre 
skal køre klubben videre. 
      
Turneringsudvalget har stået for afviklingen af 11 turneringer med et deltagerantal i alt på 959. 
En stigning i antal deltagere på ca. 10 % i forhold til året før. Dejligt at konstatere, at medlemmerne 
stadig bakker op om disse turneringer, som det bliver muligt at afholde med støtte fra vore 
sponsorer.      
Selv om krisen stadig kradser, er det lykkedes at bibeholde vor sponsormasse med enkelte 
udskiftninger i løbet af året. Der ud over har vi ved hjælp af et ekstra sponsorat fra SØ fået den 
længe ønskede hjertestarter.  Vi håber selvfølgelig, at vi aldrig får brug for den. 
 
Vi søgte Tuborgfondet om midler til udskiftning af møbler på terrassen, vi fik tildelt ca. 24.000 kr., 
hvilket gjorde, at vi kunne skifte alle udendørs møbler, og hynder til stolene. 
 
Sædvanen tro, afholdt vi i løbet af efteråret de 2 invitationsturneringer, udvalgs- og 
sponsormatcherne 
    
Det er af største nødvendighed, at klubben råder over en hær af frivillige, hvis store arbejdsindsats 
ikke kan værdsættes højt nok, og det var dejligt, at 51 ud af 97 inviterede takkede ja til at deltage i 
dagens arrangement, klubbens måde at takke udvalgsmedlemmerne for deres indsats. At vi så 
blev vidne til det ultimative slag, hole in one, gjorde ikke dagen dårligere for hverken Ole 
Jørgensen eller vi andre der deltog i dagens match. 
 
Vi har som tidligere nævnt en stabil og loyal sponsorgruppe, som med deres økonomiske bidrag er 
med til, at vi kan opretholde det niveau hvor vi ønsker at være.  Til sponsormatchen, som er vores 
måde at sige tak til sponsorerne på, sendte vi invitation til klubbens 47 sponsorer, og 27 
virksomheder valgte at stille med 2-mands hold til en spændende og populær Greensome match. 
Det blev en dejlig oplevelse for alle, vejret var med deltagerne og banen fremstod rigtig flot.  
Stor tak til klubbens sponsorer for de mange forskellige sponsorater, der bidrager til klubbens 
virke.  
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Klubmesterskaberne som markerer årets sportslige afslutning, blev afviklet over 2 weekends, først 
rækkemesterne og til sidst den endelige klubmester hos damer og herrer. Vejrguderne holdt ikke 
hånden over mesterskaberne, og det blev de rutinerede der løb med palmerne. 
Banekontrollen har i år været udvidet til 20 personer, hvilket har bevirket, at der har været færre 
opgaver til de enkelte medlemmer af udvalget, som har fungeret perfekt. Med så mange spillere, 
både egne medlemmer og gæster, på banen over en hel sæson, vil der helt naturligt opstå små 
episoder som i realiteten ikke er et problem, men som til tider kan udvikle sig negativt. Mange ting 
skyldes uvidenhed, fejl eller dårlig information, og bestyrelsen bestræber sig hele tiden på, at 
minimere dette. Det er ikke alt man kan tage højde for og tydeligt beskrive, og den situation der 
opstod en af de første gange vi havde frost her i efteråret, hvor banen bliver lukket til kl. 10,00, 
kræver en del smidighed fra spillerne og banekontrollen. Vi kan kun opfordre til, at alle udviser den 
største form for forståelse og smidighed, f.eks. ved at alle går i 4-bolde, evt. laver starter på hul 1,2 
og 3.    
 
Banekontrollens samarbejde med Café 19 om brug af den grønne Baneservicevogn som rullende 
café, har igen vist sig som en rigtig god ide, der efterspørges af egne medlemmer og vore gæster. 
 
Café 19: 
Lige inden opstart på sæson 2009 modtog klubben opsigelse fra Lone Kaas som de seneste tre år 
har været en del af teamet i Café 19. Stillingen blev opslået ledig på klubbens hjemmeside, samt 
på flere job websites. Men det vidste sig at løsningen var lige om hjørnet, idet klubmedlem Benny 
Sørensen valgte at søge stillingen, og forlade sit job på Søhøjlandets Feriecenter.  
 
Benny blev ansat som køkkenchef fra 1. april, og har igennem sæson 2010 sammen med Thea 
serviceret klubmedlemmer og greenfee gæster. I sæson 2010 har cafeen været åbnet 232 dage, 
med en gennemsnitlig åbningstid på 8½ time pr. dag. Dog har der været dage hvor der pga. 
forskellige aktiviteter har været åbnet mere end 12 timer.  
 
Benny og Thea drosler ned nu, men er klar til sæsonstart den 1. marts. 
Med en omsætning på 1.325.928 – sammenholdt med 232 dage der er åbent, skal der omsættes 
for ca. 5.700,- om dagen. Hvilket kun lader sig gøre ved forskellige arrangementer som Company 
days, klub i klubben venskabs matcher m.fl.  
 
Tak til klubbens medlemmer og greenfee gæster for besøg i cafeen for alle besøg. Du er altid 
velkommen i Café 19 – om det er til en kop varm kaffe, eller I kommer flere til spisning.  

 
Det er usømmeligt at leve for at spise, 

men da det er nødvendig at spise for at leve, 
bør vi opfylde denne pligt, som alle andre pligter 

- med glæde og på den fornøjeligste måde 
 
PR- & Infoudvalg: 
Som den opmærksomme læser af Hammel Golf Klubs klubblad ”Banebryderen” vil have 
bemærket, har bladudvalget ikke levet op til egen målsætning om antal udgivelser hen over 
sommeren 2010, hvilket vi meget skal beklage. 
 
Vi vil undlade at komme med lang klagesang, men det er kort fortalt en kombination af manglende 
indlæg, sammenholdt med manglende tid, fra de frivillige der står for produktionen. Vi kunne 
naturligvis ”bare” have sakset indlæg fra andre medier, men det vil ikke være i vores ånd. 
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Så hermed endnu engang en kraftig opfordring til at du som læser af ”Banebryderen”, sender 
indlæg som du mener, kan have interesse for dine klubkammerater. Dine oplevelser i klubben, 
rejseoplevelser, eller andre HGK golf relaterede indlæg. 
 
Udvalget ser frem til at modtage mange spændende indlæg, og vil samtidig bestræbe sig på, at 
Banebryderen udkommer lidt mere frekvent fremadrettet. 
 
Klubbens visionsplaner er oprindelig fra 2005-08, blev i løbet af. 2009 revideret og fremlagt på 
møder i 2009/10, og visionsplanen for 2010-12 som vil være retningsgivende for det fremtidige 
arbejde i klubben ligger på klubbens hjemmeside.     
 
Greenkeeper 
Vi startede det nye år med at ansætte ny chefgreenkeeper, vi havde 10 ansøgninger, men valget 
faldt på Eddy, som nu sammen med sin stab, har stået for banens pleje et år. De har gjort det rigtig 
godt, sjældent har vi haft så flotte og velspillende greens som er jævne og med en hastighed som 
tilfredsstiller alle type golfer, fairways er holdt i henhold til baneopsætningen og roughen begynder 
at få den udseende vi ønsker.  Et ømtåleligt punkt er vore bunkere, men det vender jeg tilbage til 
senere i min beretning.  
 
Klubhus 
Vi slap ikke for ubudne gæster, 1 gang i pro-shoppen og 1 gang i klubhuset. Hos Morten tog tyven 
flere sæt jern/køller og en del beklædning, alt i de kendte mærker, så man har vidst hvad man gik 
efter. I klubhuset efterlod man kun materielle skader, da de ikke kunne åbne pengeskabet, og der 
var ikke penge i greenfee boksen.   
 
Det var en kort resume af året der gik i Hammel Golf Klub, men vi er allerede i gang med 2011. 
Budgettet er lavet ud fra de forventninger vi har til udviklingen, men har det været svært at spå om 
fremtiden, er det ikke blevet lettere nu. 
 
Klubberne slås om nye og eksisterende medlemmer, DGU lægger op til fleksible medlemskaber og 
økonomien i almindelighed hos golfspillere gør, at vi skal have fokus på udviklingen. Hvad gør de 
andre klubber omkring os, hvad gør de samarbejdende klubber, hvordan skal vi forholde os til 
fleksible medlemskaber, vil vi selv have disse medlemskaber og vil vi modtage disse som 
greenfeespillere. Kim vil under punktet vedtægtsændringer give en orientering om emnet fra et 
møde i Korsør her i weekenden.  Desuden er HGK vært for mødet den 1. december i 
Samarbejdende klubber i Midtjylland. Her vil emnet blive drøftet indgående, for i realiteten drejer 
det sig om klubbernes formåen i fremtiden. Hvis resultatet bliver, at der kommer færre penge i 
klubkassen, hvor skal der så spares, eller er de trofaste medlemmer klar til en større 
kontingentforhøjelse. 
 
Vi har her i efteråret fået henvendelser om medlemskab uden indmeldelsesgebyr, overgang fra 
aktivt til passivt medlemskab for pensionister med mulighed for at benytte par 3 banen og 
opfordring til at undersøge muligheden for medlemskab af Østjysk Golfring (Hedensted, Horsens, 
Juelsminde, Odder og Himmelbjerget). Medlemskab i 2010: 600,00 kr. som deles forholdsvis når 
året gøres op. 
 
Bestyrelsen har valgt at tage disse henvendelser med i drøftelserne omkring fremtidige 
medlemskaber og samarbejdet med klubberne i det midtjyske.       
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Apropos kontingentforhøjelse, har bestyrelsen valgt at følge generalforsamlings beslutningen om, 
at forhøje kontingentet for 2011 med hvad pristallet indikerer: 75,00 kr., men lad os tage det 
sammen med pkt. ifølge dagsordenen. 
 
Der er ikke noget der holder evigt, og heller ikke toiletbygningen ved hul 10/14. Gulvet er, som 
nogen måske har observeret, sunket foran vasken, så når vi nærmer os foråret, vil 
klubhusudvalget eller en del af den gå i gang med at lægge nyt gulv.   
De samme personer er eller skal i gang nu med det nye bagrum, containeren er på plads, så nu 
gælder det om at få lukket siderne og komme i gang med indmaden. Her bliver skabe med strøm, 
så mange vil kunne få deres ønske opfyldt. 
 
Selv om banen nu er i en rigtig god stand, vil vi i 2011 fortsætte linjen der er lagt. Uden at glemme 
greens, vil teestederne få meget opmærksomhed, vi skal have plantet nye træer, dog ikke 
frugttræer, nye teesteder på hul 8 og 16, og så skal vi forhåbentlig i gang med vore bunkere. Vi 
starter med den nye indspilsgreen, hvor vi laver 2 bunkere med forskellig type sand. Det er så 
meningen, at I medlemmer må komme med Jeres kommentarer, og der efter tager vi stilling til den 
fremtidige bunkersand.  
 
Det gamle klubhus på par-3 banen har det heller ikke godt. Vi overvejer om det fortsat er 
nødvendig at have et hus banen og hvor stort det eventuelt skal være. Lige nu er vi på udkig efter 
en eller anden form for skurvogn med et lille kontor, toilet og ekstra rum til f.eks. opmagasinering af 
bl.a. havemøbler. Teestederne på par-3 banen skal også have en ansigtsløftning, så de fremstår 
som rigtige teesteder.  
 
Driving Range: 
Til en golfbane hører også en pro-shop og træningsfaciliteter, og vurderet ud fra mængden af 
bolde der bliver samlet op af Morten og hans stab, kan det konstateres, at medlemmerne og vore 
gæster er flittige brugere af driving rangen. Området fungerer perfekt, ligger i tilpas afstand fra 
klubhus og hul 1. Der er dog en lille hage ved stedet: arealet skråner ned mod udslagsstederne og 
shoppen, og flere gange i løbet af sæsonen har der været kraftige oversvømmelser, som har 
bevirket, at arealet ikke kunne benyttes. Drænsystemet fungerer ikke og samtidig er det et meget 
lerholdig undergrund driving rangen er anlagt på. Der for er der afsat midler på budgettet, således 
at problemet kan blive løst. 
     
Spil 
Vedr. spil på banen i vinter, fortsætter vi med sommergreens når vejret tillader det. Med hensyn til 
teesteder, har vi besluttet, i første omgang som forsøg, at benytte blå teesteder i stedet for 
måtterne. Erfaringen med måtterne er, at arealet rundt om måtterne lider stor skade i løbet af 
vinteren, og der går lang tid inden arrene er helet. Blå teesteder er erfaringsmæssigt de områder 
på banen der slides mindst i løbet af året, og tager de for meget skade ved vinterbrug, lukker vi 
dem ved opstart af den nye sæson indtil de er brugbare igen.   
 
En ændring som nogen måske allerede har bemærket er vores logo. HGK kan være mange ting, 
så vi har besluttet, at vores ansigt ud ad til bliver som I kan se på de forskellige papirer her i aften.  
 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til klubbens ansatte, til proen og hans stab, til vore sponsorer, 
alle udvalg og frivillige, alle vore forretningsforbindelser og sidst men ikke mindst bestyrelsen for 
den store indsats i 2010. 
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Spørgsmål til beretningen:  
Medl. 1603 Henning Svendgaard: Vil gerne høre lidt mere om samarbejdets klubberne imellem – 
mister man greenfee indtægter?? 
 
ST: Vi tager det op i bestyrelsen og det vil også blive drøftet på mødet mellem Samarbejdende 
Klubber, som bliver afholdt i Hammel d. 1. december. 
 
Der stemmes ved håndsoprækning – Formandens beretning godkendt 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
HBC fremlagde regnskabet og kunne konkludere, at det har været et atypisk år hvor vi forventede 
ca. 100 medlemmer som stoppede og ca. 100 nye ind. Men sådan gik det ikke helt da vejret 
drillede indtil midt i marts. Heldigvis har vi haft mange greenfee gæster fra mange klubber på 
besøg i år.  
Med hensyn til driften, så har det været dyrt i leje af maskiner da fairway klipperen har været i 
stykker. Og pga. frosten blev 2 pumper ødelagt. En udgift der ikke var til at forudse. Ligeledes har 
tyverialarmen været en dyr post. Vi har fået udskiftet låse, samt fået nyt anlæg fra en ny 
leverandør.  
Eliten og Juniorafdelingen har overholdt budgettet og her er det en stor hjælp at Eliten har en 
trofast sponsor.  
Til sidst har vi en skyldig post til kreditorer, da vi har købt en ny traktor som først skal betales i det 
nye år. Årets resultat blev således på et overskud på kr. 35.734,-. 
 
Spørgsmål til årets regnskab: 
Medl.1750 Michael Lyngkilde: Hvor meget er hensat til afspadsering?  
 
HBC: beløbet er ikke gjort op og man har aldrig hensat til afspadsering. 
 
Medl. 1005 Asger Brahe: Der er afskrevet kr. 710.000 i 08/09 og kr. 902.000 i 09/10. Hvorfor? 
 
HBC: Det er forskellen på kr. 191.000 der er afskrevet. 
 
Der stemmes ved håndsoprækning – og Årets regnskab godkendt. 
 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af Budget, medlemskontingent og indskud 2010/2011 

• Kontingent foreslås forhøjet med Kr. 75,- 

Med hensyn til budgettet så forhøjes sponsorindtægten, idet vi er færdige med at udgiftsføre vores 
3D Animations Baneguide, og har flere interesserede sponsorer i forhandling. Udgifter til 
personalet på banen er nedsat, da der i den nye sæson vil være 5 greenkeepere i stedet for 6.  
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Spørgsmål til Budget 2010/2011: 
Medl. 161 Carl Erik Vadstrup: Hvordan kan Cafe indtægterne og sponsorindtægterne i det nye 
budget? 
 
HBC: Vi har mange mindre sponsorer som er trofaste og håber på flere. Og i Cafeén vil der være 
lavere udgift til løn i forhold til sidste år.  
 
Medl. 1912 Thomas Bruun: Hvordan kan man satse på større omsætning i Caféen når 
baneudgifterne går ned og der kun er 5 mand fremover. Så er bane standarden ikke den samme. 
 
HBC: Der er samme antal medarbejdere på banen i den kommende sæson.  
 
Der afstemmes ved håndsoprækning = og budgettet vedtages. 
 

 

5. Forslag fra Bestyrelsen 

• Ændring af klubbens vedtægter (Se bilag) 

Ad. §3 – Medlemskategorier, kontingent og indmeldelsesgebyr. 

”Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at etablere fleksible medlemskategorier, herunder 
fastsætte indskud og kontingent for disse, i det omfang det fremmer klubbens 
udviklingsmuligheder” 
 
”På DGU Udviklingskonference i Korsør, 20. november 2010 blev der præsenteret oplæg for 
klubberne – ”Den fleksible fremtid”. 
 
Kim Bjerregaard gjorde kort rede for de nye muligheder, og årsagen til Bestyrelsens ønske om 
vedtægtsændring.  
Fra 1. januar 2011 skal den enkelte klub tilpasse sig forandringer. Der kan tilbydes ”Flex 
medlemskaber (F)”. Klubberne får frie hænder til, hvilke rettigheder disse F medlemskaber giver. 
Det er helt op til hver enkelt klub om man ønsker disse gæster. Er man F greenfee gæst skal man 
f.eks. betale fuld greenfee og kan derfor ikke benytte sig af rabatordninger.”   

 

Ad. §4 Generalforsamling  

”Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal 
stemme på det antal kandidater der skal vælges, og kun med én stemme på hver” 

 

Ad §5 – Dagsorden for ordinær Generalforsamling 

”Revisorsuppleant udgår” 
 

Ad §6 – Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

”Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 
medlemmer. Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Denne 
bestemmelse træder i kraft første gang ved den ordinære Generalforsamling i 2011.” 
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Ad. §8 – Bestyrelsens opgaver og kompetence 

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter” 
 
Spørgsmål til Forslag fra Bestyrelsen 
 
Medl. 681 Niels Jørgen Strøm: hvad koster det at få et DGU kort? 
 
KB: Det er svært at sige. Ønsker vi besøg af ”F”-gæster. Og hvad med at bestå golfkørekortet el. 
have hcp. 36,0 og være medl. i en DGU klub eller tilsvarende. Til info spiller 30.000 Pay & Play.  
 
Medl. 1750 Michael Lyngkilde: Det er en demokratisk forening og så skal I ikke bestemme om man 
skal stemme. 
 
Medl. 697 Jacob Jacobsen: Hvorfor skal vi stemme på 1 kandidat? 
 
Medl. 1866 Morten Pedersen: Vil det sige, at hvis man har en stemmeseddel med. 1 el. 2 navne på 
– er den så ugyldig? 
 
Medl. 38 Anne Marie Krogh: Teksten skal ændres 
 
Medl. 1344 Uffe Jørgensen: Rigtig formulering bør være: 
 
”Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem, der ønsker 
at afgive stemme, skal stemme på det antal kandidater der skal vælges og kun med én stemme på 
hver”.  
 
Medl. 599 Bo Elfrom: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Så Bestyrelsen fordeler selv posterne. 
 
Medl. 174 Mogens Stab: Hvad er en special fuldmagt? 
 
Dirigent Torben Jensen: Det er en fuldmagt som en medarbejder har som har ret til at f. eks. 
disponere over økonomiske midler sammen med bestyrelsen. 
 
Alle forslag vedtaget ved håndsoprækning.  
 
Iflg. klubbens vedtægter indkaldes der til Ekstra Ordinær Generalforsamling, inden 4 uger efter 
begæringen modtages, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på sammen måde som 
indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
 

6. Forslag fra Medlemmer 

Ingen forslag 
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7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

• På valg er Svend Thestrup, Kim Bjerregaard & Hanne Birthe Christensen. Alle tre 

modtager genvalg. 

Alle 3 blev valgt efter håndsoprækning 
 

8. Valg af Revisor og Revisorsuppleant 

• Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Carøe, Kvist og Jensen 

      Valgt efter håndsoprækning 
 

9. Eventuelt 

 
Hammel Golf Klub 

22. november 2010 
 
 

Torben Jensen, dirigent 


