
 

 

 

 

 

Referat fra Veteranklubben Turfernes ordinære generalforsamling 

torsdag den 30. april 2017 i Golfcaféen 

 

46 fremmødte, men sekretæren har nok talt forkert, da vi betalte for 51 øl/vand/vin. 

Finn B. Pedersen blev på bestyrelsens forslag valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt 

og derfor beslutningsdygtig. 

Formand Per Jensen’s beretning blev taget til efterretning. 

Den indeholdt følgende punkter: 

- Varieret turneringsplan med flere spilformater 

- Fint fremmøde til turneringerne; flere gange 50+ 

- Samarbejdet med Roskilde ophørt på grund af ringe tilslutning fra begge sider 

- God sæson med vekslende vejr; dog en specielt god september måned 

- Turneringsplanen for 2017 er stort set identisk med 2016 

 

Regnskab og budget blev fremlagt af kassereren Leif Hagen Jensen. Blev godkendt med uændret kontingent på DKK 200,00. 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

Per Jensen genopstillede ikke og Bent Elley blev genvalgt. 

Steen-Erik Hansen blev valgt til bestyrelsen, og af bestyrelsen udpeget som ny formand. 

 

Bruno Brysting og Jørgen Rath Jørgensen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

 

Eventuelt indeholdt blandt andet følgende: 

- Indtil klubbens nye hjemmeside er kommet helt op at stå, fortsætter vi med turferne.dk 

- Bestyrelsen har valgt Erik Boje som ny suppleant for bestyrelsen til varetagelse af diverse opgaver 

- Smørebrødsliste ophænges som vanligt af de nye forpagtere – prisen er uændret 

- Vi har 11 tider om torsdagen som ikke skal reserveres i sidste øjeblik, men gerne 14 dage før og helst senest søndagen før 

spilledagen 

- Vigtigt at alle 11 tider reserveres; kontroller altid, om der er ledige tider fra 07:50 til 09:30 

- Husk om torsdagen at bekræfte din tid samtidigt med, at du udskriver dit scorekort 

- Hvis alle 11 tider er optaget, så tag en af tiderne 09:40 og 09:50 

- Mød op under alle omstændigheder, der skal nok være plads, selvom du ikke har en tid 

- Fyn 7+8 august kommer på hjemmesiden kort tid efter generalforsamlingen 

- Den afgående formand Per Jensen modtog og takkede for Turfenes gave på 6 flasker vin 

 

Efter 30 minutter takkede formanden dirigenten og takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

Referent: Bent Cortsen  

30. marts 2017 


