
 

Indkaldelse til generalforsamling  

Veteranklubben Turferne afholder ordinær generalforsamling 
i Spisehuset i Værløse Golfklub 

torsdag den 23. marts 2023 kl. 15.00. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, samt løst og fast om det kommende år. 

3. Regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent, som bestyrelsen foreslår til 300 kr. 

4. Indkomne forslag: 

Forslag fra bestyrelsen:  

”Det foreslås, at Eclectic turneringen fra sæson 2023 og fremover spilles fra TEE 52” 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Steen-Erik Hansen - Villig til genvalg 
  Niels Peter Petersen - Villig til genvalg  
  Kaare Ulbak  - Villig til genvalg  

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor:  Knud Otte Jørgensen  - Villig til genvalg 
Suppleant:  Bruno Brysting  - Villig til genvalg 

7. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Der er 1 øl pr. deltager i generalforsamlingen, 

Venlig hilsen 
Turferbestyrelsen  



Begrundelse for bestyrelsens forslag: 

Bestyrelsens forslag om at Eclectic turneringen skal spilles fra Tee 52, blev vedtaget på den seneste 
generalforsamling, der blev afholdt 17. marts 2022. 
På opfordring fra forsamlingen lovede bestyrelsen at tage emnet op igen på denne 
generalforsamling, når alle havde erfaring med at spille fra Tee 52. 

Vi mener, at det bedst kan gøres i form af en demokratisk diskussion og evt. en afstemning og har 
derfor stillet et forlag til behandling på generalforsamlingen. 
Vi mener, at de begrundelser vi fremførte sidste år, har vist sig at blive indfriet og opfordrer derfor 
til, at vi fortsætter i sæson 2023, som vi har spillet i sæson 2022, med at spille fra Tee52. 

Begrundelsen fra seneste generalforsamling gentages her: 
Vi mener, at et flertal af Turfernes medlemmer vil få en bedre oplevelse ved spil i fra Tee 52.  
Det er jo sjovere, hvis man ofte(re) kan komme på ’green in regulation’. 
Det vil formentlig også bevirke et hurtigere spilletempo til glæde for alle. 

Pbv. Steen-Erik 


