
Referat fra den ordinære generalforsamling i Holmsland Klit Golfklub, 

torsdag, 10.02.2022, klokken 19.00 i klubhusets lokaler 

 

 

1. Valg af dirigent 

    Finn Jacobsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev  
    indkaldt lovligt 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

    Thomas Andersen fremlagde beretningen for året 2021 som blev taget til  
    efterretning (beretningen kan også findes på hjemmesiden) 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
    Freddy Sunesen fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt enstemmig. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 

    Freddy Sunesen fremlagde budgettet for 2022 som blev taget til efterretning. 
     

    Kontingent for 2022 blev fastsat inkl. prisindeksregulering og en tilsvarende rabat  
    til prisindeksreguleringen, altså reelt uændret kontingent.  

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

    Der er ingen forslag fra bestyrelsen 

 

6. Forslag fra medlemmerne 

    Der var ikke indgået forslag fra medlemmerne 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    På valg er Olav Middelhede, Bent Brodersen, Freddy Sunesen og Knud Jeppesen.  

 
    Freddy Sunesen og Knud Jeppesen modtager genvalg.  

 
    Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Rusty Seltz og Mette  
    Gravgaard.  

 
    Freddy Sunesen, Knud Jeppesen, Rusty Seltz og Mette Gravgaard blev valgt til  

    bestyrelsen. 
 

    Som suppleanter blev Tobias Olesen og Torben Graversgård valgt.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
    Som revisor blev Jens Chr. Kamp Bjerg genvalgt. 

 
    Som revisorsuppleant blev Bente Rindom genvalgt. 

 

9. Eventuelt 
    - Der blev igen forespurgt på en ”frispilsaftale” med andre Klubber/baner. Dette vil  
      blive drøftet igen i bestyrelsen 

 
- Der blev ytret ønske om oprydning i dameomklædningen. Dette vil blive taget 

hånd om til næste arbejdsdag i starten af april. 
 



- Der blev opfordret til at følge klubbens facebook side, da der er mange 

opdateringer omkring klubben her. Hvis man ikke har facebook, kan man tilgå 
disse ting via facebook logoet på klubbens hjemmeside.  

 

- Der blev forespurgt, om der kan laves et link fra golfbox til klubbens 
hjemmeside.  

 

- Der blev spurgt til, hvorfor der kommer en ny træner. Nikolas skal være 
headcoach i Herning og han har derfor ansat Mike som så skal være træner her 

hos os. 
 

- Der blev forespurgt ang. skiltningen på banen ift. gående trafik. Dette er i 

Lalandia’s regi og bestyrelsen er i kontakt med Lalandia ift. dette.  
 

- Der blev forespurgt ift. torsdagsmatchene igen. Hvis disse skal afholdes, skal 

der ske henvendelse til matchudvalget, så de ville kunne afholdes i HKG regi. 
 

- Der blev henstillet til, at spillerne lægger deres turf på plads. 

 

- Der blev gjort opmærksom på, at klubbens vedtægter trænger til nogle få 
ændringer ift. at klubben selv har overtaget driften af banen. Dette tages op i 

bestyrelsen. 

 
        


