
Referat fra bestyrelsesmøde, den 13.01.2022 
 
Deltagere: Knud Jeppesen, Freddy Sunesen, Sebastian Schaper, Søren Vinther samt 
John Clausen og Rusty Seltz 
 
Afbud: Thomas Andersen, Olav Middelhede, Bent Brodersen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes i klubhusets restaurant, den 10.2., klokken 19.00.  
John sørger for øl, vand, kaffe og kage.  
 
Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg (Freddy, Knud, Olav og Bent). Bent og 
Olav ønsker ikke at genopstille.  
 
Rusty Seltz og Mette Gravgaard vil gerne stille op til bestyrelsen og bliver derfor 
indstillet til valg af bestyrelsen. 
 
Freddy taler med Chris Kamp Bjerg om han genopstiller som revisor.  
 
Torben Graversgård vil gerne være suppleant hvis der ikke kan findes andre 
kandidater. Tobias Olesen stiller gerne op som suppleant. Kirsten Trankjær kunne 
være et emne som suppleant.  
 
Som dirigent foreslås Finn Jacobsen ligesom sidste år.  
 
Sebastian sørger for stemmesedler.  
 

3. Regnskab 2021 
Freddy sørger for, at regnskabet bliver revideret af Chris Kamp Bjerg og få 
årsregnskabet udarbejdet op til GF.  
 
Kontingenterne fremlægges som aftalt, at den indeksreguleres og derefter gives 
et afslag, så kontingenterne faktisk holdes i ro. 
 
Det fremlagte budget er der enighed omkring.   

 
4. Nyt fra udvalgene 

Frivilligudvalget:  
Der blev forespurgt, om ”klubbens venner” kunne blive en del af HKG. Det menes 
ikke, at dette kan lade sig gøre, da dette skal være en forening for sig. Alternativ 



kunne ma evt. afsætte et vist beløb i hvert budget til ”klubbens venner” som de 
kan råde over. Udvalget kommer med et oplæg hertil.  
 
Klubbens venner vil gerne hjælpe med at skaffe nye medlemmer til klubben og 
Knud vil være kontaktpersonen hertil i bestyrelsen.  
 
Frivilighedsudvalget efterspørger, hvorfor referatet fra sidste bestyrelsesmøde 
ikke er offentliggjort på hjemmesiden endnu. 
 
Baneudvalg: 
Baneudvalget arbejder på et oplæg omkring etablering af hvid tee på for ni.  
 
Matchudvalg:  
Matchudvalget har udarbejdet matchplanen for indeværende år.  
 
Kommunikationsudvalg: 
Vestjysk Marketing vil lave sponsorsiden på hjemmesiden uden beregning. John 
giver de relevante informationer videre til Finn Jacobsen/Vestjysk Marketing.  

 
5. Evt. 


