
 
Referat 

Veterankluben Turfernes ordinære generalforsamling 2021 
torsdag 24. juni 2021 i Golfcaféen 

  
27 fremmødte 

1. Finn B. Pedersen blev på  bestyrelsens forslag valgt til dirigent. Han konsta-
terede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning, se link. 

3. Regnskab-2020 blev godkendt. 
 
Budget-2021 blev fremlagt af Niels Peter Petersen. Der blev stillet et opkla-
rende spørgsmål til budgetpunktet - Leje af golfvogn på 3.500 kr. Forman-
den oplyste, at spørgsmål havde været drøftet i bestyrelsen, og at det var 
lidt svært at finde den rette balance i klubbens tilbud om brug af en golf-
vogn til spillere, der havde vanskeligt ved at gå 18 huller. Flere synspunkter 
blev fremført af medlemmerne, og der var opbakning til sidst om at besty-
relsen skulle udarbejde regler for brug af golfvogn, der primært vil sigte 
mod brug af golfvogn for medlemmer, der har en midlertidig “skavank”. 
Reglerne vil blive lagt på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen foreslag om et uændret kontigent for 2021 på 300 kr. blev god-
kendt. 

4. John Vegeberg havde fremsendt forslag om ændret starttid for Turferne om 
torsdagen. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget, og efter flere indlæg 
både for og imod forslaget blev foreslaget sendt til afstemming. For forsla-
get stemte 5, imod stemte 17 og én afstod fra at stemme. Forslaget blev 
således ikke godkendt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Formanden indledte punktet med at takke Leif Hagen Jensen og Bent Elley 
for deres store indsats gennem mange år i Turfernes bestyrelse. Forsamlin-
gen fulgte op med en stor applaus til Leif og Bent. 

https://vaerloese-golfklub.dk/wp-content/uploads/2020-%C3%85rsbretning-Turferne.docx.pdf


 
Resultatet af valget til bestyrelsen blev: 
 
Steen-Erik Hansen genvalgt. 
Niels Peter Petersen nyvalgt på bestyrelsens indstilling. 
Kaare Ulbak nyvalgt på bestyrelsens indstilling. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Knud otte Jørgensen blev på bestyrelsens indstilling nyvalgt som revisor. 
Jørgen Rath Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 
 
Christian Kjeldberg takkede bestyrelsen for dens arbejde. 
 

Efter en god halv time takkede formanden dirigenten og forsamlingen for god 
ro og orden. 

Referent Kaare Ulbak 
28. juni 2021 


