
Referat af ordinær generalforsamling  

onsdag, den 29. marts 2006 

På Glamsbjerg Hotel 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsen foreslår Frantz Dolberg, som vælges med akklamation. Dirigenten konstaterer herefter, 

at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

Som stemmetællere blev Karl Martin Lauritzen, Knud Leth Andersen og Rudi Nygaard valgt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 

Formanden aflagde følgende beretning: 
 

I årets løb er flere af klubbens medlemmer afgået ved døden. 

 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, så vi i et øjebliks stilhed sammen kan mindes disse. 

 

Æret være deres minde. Tak. 

 

Det har været en lang vinter især set med en golfers øjne. Men nu varer det ikke længe før vi igen 

kommer rigtigt på græs. Jeg kan mærke på rigtig mange medlemmer at nu er det altså tiden. 

 

Det giver mig lige anledning til at citere den netop afgåede formand for DGU Morten Vinter, som 

på det seneste repræsentantskabsmøde lige huskede os på, at det at spille golf ikke er en naturlov, 

men en enestående mulighed som vi skal værne om…… 

 

Vi skal dyrke vores sport med udgangspunkt i golfens sande værdier.   (slide) 

 

Hvorfor lige fremhæve dette ? 

 

Jo – vi lever i en periode hvor individualiseringen er meget fremtrædende 

 

Vi vil have 

 

 Frihed til at vælge 

 Ingen nødvendigheder, traditioner, religion etc. 

 Flere produkter 

 Mere information 

 Hurtige forandringer – ingen rigtige svar 

 Ansvar for egen udvikling – men i forhold til HVAD ? 

 Ingen ”manual” for familien 

 Forældre ingen naturlig autoritet –  spillere ingen naturlig autoritet ? 

 Forhandlingsfamilie 

 



 

Men uanset den stærke individualisering så søger alle efter at få det perfekte liv på alle fronter 

 

 Familie 

 Venner 

 Job 

 Fritid 

 Krop 

 Ferier 

 Mad  

 Sind og sjæl 

 

Et sådant perfekt liv må tage udgangspunkt i værdier – altså hvad er det og det værd for mig ? 

 

Instituttet for fremtidsforskning ( fremtiden begynder nu ….) er kommet med nogle enkle bud om 

fremtidens værdier 

 

 Tid bliver en knap faktor 

 Natur, fred og ro 

 Nærvær og autenticitet 

 Behov for traditioner, ritualer og milepæle 

 Behov for noget der står klart og ”stille” 

 At turde gøre sig langsom…… 

 

 

Det er med udgangspunkt i dette at bestyrelsen ser VFG som et åndehul, hvor man udover at dyrke 

sin golf også oplever at man befinder sig i et frirum, hvor der kan slappes af. 

 

VFG skal altså blive ved med at være noget ganske særligt UDEN at gå i stå. 

 

Det er derfor, vi skal fastholde og udvikle vores rammer og disses indhold med afsæt i golfens 

sande værdier. 

 

I 2005 kunne vi langt om længe indvi  de nye huller og et nyt hulforløb på bag9. Og hvilken 

fornøjelse!!!!! 

 

Hvad mange ikke troede muligt er lykkedes nemlig at gøre vores bane endnu bedre inden for de 

rammer vi råder over. 

 

Og vi fortsætter linjen – forskønnelse og omlægning ja endda nedlæggelse af  bunkere, fastlæggelse 

af en ny roughpolitik, fornyelse af vores beplantningsplan osv. 

 

Men vi må fortsat konstatere, at vi har store udfordringer med visse af vores teesteder – men der 

arbejdes målrettet på, at de skal blive af en god kvalitet. 

 



I den forbindelse skal det også her nævnes, at vi laver permanente vinterteesteder og på en sådan 

måde, at banen ”holder længden” når vi i vintersæsonen har mulighed for at spille til 

sommergreens. 

 

Men der foregår jo hele tiden vedligeholdelse og andre forbedringer af vores bane som for eksempel 

dræningsarbejder – det kræver faktisk en meget stor indsats for vores greenkeeperstab at holde 

vores bane i god stand. 

 

Men vi er jo et krævende folkefærd, hvorfor der naturligvis altid vil være noget som vi lige synes 

burde ordnes – og sådan vil det nok altid være. 

 

Et meget vigtigt skridt i bestyrelsens handleplan blev lanceret og igangsat i 2005 – nemlig en 

tiltrængt renovering og opgradering af vores klubhusfaciliteter. 

 

Det har selvfølgelig givet os nogle udfordringer her i vinterhalvåret, men jeg er overbevist om, at 

når vi rykker ind i de nye faciliteter, vil trængslerne være glemt. 

 

Bestyrelsen glæder sig meget til at vise det samlede resultat som udover  selve de synlige 

forandringer også indebærer klubhusfaciliteter, som vi grundet den vandbaserede opvarmning  nu 

kan opholde os i uden for sommersæsonen uden at fryse. 

 

Vejret har desværre gjort, at vi ikke er nået at blive færdige med udenomsarealerne, men der vil 

ikke gå lang tid, før dette også er bragt i orden. 

 

 

Som alle formentlig ved ønskede vores tidligere golfshopindehaver ikke at forlænge kontrakten. 

 

I overensstemmelse med vores målsætning om at vi aktivt vil understøtte tilstedeværelsen af en 

golfshop gik bestyrelsen i gang med at søge løsninger, så der fortsat vil være en golfshop i VFG. 

 

Og det lykkedes.   

 

Det var med stor glæde, at vi kunne indgå en aftale med Johannes Eriksen om drift af golfshoppen. 

 

Johannes er i disse dage ved at gøre klar, og vi glæder os til at byde Johannes og ikke mindst Lasse 

Mortensen, som bliver den daglige leder af shoppen, velkommen i VFG. 

 

MEN  kære medlemmer husk nu at gode ord og intentioner gør det ikke. Der skal handling eller 

rettede handel til for at vi også i årene fremover har en shop i VFG. 

 

 

Hvordan gik det så i turneringsåret 2005. 

 

Ifølge turneringsledelsen har der været stor tilfredshed med turneringernes gennemførelse i 2005. I 

gennemsnit har der været flere deltagere til turneringerne  men i nogle af dem var der faktisk plads 

til flere. Jeg skal opfordre til at man støtter op om vores turneringer. 

 

Men vi deltager jo også turneringer med andre klubber. 



 

Vores bedste damer vandt deres kreds i Danmarksserien men missede lige netop oprykningen til 3. 

division. 

 

På herresiden opnåede man en 3. plads i gruppespillet i 3. division. 

 

Når vi ser på handicapkravet i vores elitepolitik kan vi se en meget positiv udvikling idet kravene til 

at deltage i truppen bliver skrappere og skrappere.   

 

Under sportschef Torben Hansens faste og kyndige hånd er der sket en omlægning af træningen, så 

den bliver mere målrettet såvel individuelt som holdmæssigt. 

 

Bestyrelsen betragter de foretagne tiltag som et klart kvalitetsløft og vi er faktisk overbeviste om, at 

det vil vise sig i den kommende sæsons resultater. 

 

Men de p.t. etablerede elitespillere skal nok passe lidt på  – vores juniorer presser jo rigtigt på. Og 

med god grund – vores juniorer opnåede en flot sølvmedalje i landsdelsfinalen i Thomas Bjørn Cup. 

 

Golf i Skotland !  Hvem vil ikke gerne det. Man skulle være junior for sikken en oplevelse turen til 

Skotland må have været udfra beskrivelsen i Årsskriftet. 

 

Jo, juniorudvalget løfter virkelig deres opgave med bravour. 

 

Ved udgangen af 2005 var vi 910 aktive medlemmer fordelt på 

 

81  juniorer 

698  aktive over 21 år 

131  ugedagsmedlemmer. 

 

Herudover er der 185 passive medlemmer. 

 

Til sammenligning var vi ved udgangen af  2004   901 aktive medlemmer. 

 

Det ser jo meget stabilt ud, men bag ved tallene gemmer der sig rent faktisk en medlemsomsætning 

på 76 svarende til ca. 8%. 

 

Dette er noget vi skal være opmærksomme på – altså at vi hele tiden er i stand til at tiltrække nye 

medlemmer til klubben, så fundamentet altid er i orden. 

 

Jeg har sagt det før men vil gerne gentage det her - vi skal sikre, at VFG hele tiden fremstår som en 

attraktiv klub med et tilbud om at dyrke golfspillet i perfekte rammer såvel banemæssigt som når 

det drejer sig om de øvrige faciliteter. 

 

Ifølge en opgørelse refereret i det seneste nummer af Dansk Golf var der den 1. januar 2005   763 

golfspillere i den nye Assens Kommune. 

 

Vi ved at der åbner en ny bane ved Barløse samt at der arbejdes på en ny bane i Tommerup.   

 



Hvis vi tager afsæt i et medlemstal på 7 – 800 så skal antallet af golfspillere øges ganske 

betragteligt for at de nuværende baner omkring os kan bevare status quo. 

 

Dette giver udfordringer, som vi ikke skal være bange for, men som vi skal være forberedt på at 

kunne tackle. 

 

Dette kræver, at vi hele tiden er på mærkerne og leverer en ydelse en oplevelse, man som golfspiller 

sætter meget højt. 

 

Golfklubber både skal og vil være forskellige. Hver klub vil have sit særpræg, sine kvaliteter og vi 

skal forstå værdien af at kunne brande vores klub. 

 

Vi skal være konkurrencedygtige på pris og kvalitet. 

 

Derfor er bestyrelsen af den opfattelse, at vi ikke bør ændre i vores målsætning om, at vi skal være 

ca. 900 medlemmer.  

 

Vi mener det er et vigtigt konkurrenceparameter som vi gerne vil kombinere med muligheden for 

spontant at tage ud at spille golf. Bestyrelsen har derfor ikke for nærværende planer om at indføre 

tidsbestilling eller andre reguleringer i adgang til banen end den ordning med boldrender, som 

eksisterer i dag.  

 

Golfsporten har om nogen anden sportsgren oplevet en kolossal udvikling. Der er reelt tale om en 

industri/et erhverv med mange arbejdspladser. Regering og Folketing er samlet set blevet en synlig 

part – jeg tænker her på den indgåede pesticidaftale ligesom der fremadrettet skal ske en 

behovsvurdering i forbindelse med lokalisering af nye golfbaner. 

 

VFG er en medlemsejet, og vi skal forstå at kombinere alle de fordele det giver samtidig med, at 

den til en hver tid siddende bestyrelse leverer en professionel indsats, så vi kan fremtidssikre VFG. 

 

Vallensbæk Golfklubs skæbne er et eksempel, hvor galt det kan gå, når man ikke er herre i eget hus. 

 

 

Vores sponsorer stiller helt naturlige krav til os herunder krav om eksponering. Derfor må nej skal 

vi hele tiden indtænke vores sponsorer i de tiltag vi gør. For eksempel i forbindelse med at vi ikke 

længere har vores Golfnyt,  

 

Både af hensyn til medlemmerne og vores sponsorer har vi så besluttet, at udgive et årsskrift. 

 

Ud fra de mange positive tilkendegivelser vi har fået betragter bestyrelsen den valgte løsning som 

værende helt rigtig i den givne situation. 

 

Vi har brug for vores sponsorer, for at vi kan opretholde en økonomi, som gør det muligt at foretage 

de nødvendige investeringer. Det er derfor dejligt at kunne konstatere en vækst i 

sponsorindtægterne. 

 



Men udover vores kontingent og sponsorindtægter bidrager vores greenfeegæster også med en 

væsentlig del af vores indtægter. I 2005 havde vi omkring 3550 gæster. Det er en lille stigning i 

forhold til 2004 men stadigvæk under niveauet i 2003. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at antallet af greenfeegæster ligger på et fornuftigt niveau. 

 

 

På personalesiden er der ikke sket ændringer. Personalenormeringen består fortsat af  

 

en fuldtidsansat golfmanager og 0,54 servicemedarbejder. 

 

En greenkeeperstab som omfatter en chefgreenkeeper samt 2 greenkeeperassistenter – hertil 2 

sæsonansatte. 

 

Og så har vi selvfølgelig samarbejdet med vores pro og golfshoppen. 

 

Tak for en rigtig god indsats i det forgange år. 

 

Men men uden alle de frivillige kræfter, er det ikke muligt at drive vores golfklub. Til jer skal der 

lyde en speciel tak for jeres bidrag ikke kun i 2005 men forhåbentlig i mange år frem endnu. 

 

 

Og til vores sponsorer – en meget stor tak for jeres støtte til VFG, som er med til at skabe en 

økonomi som gør det muligt at foretage de nødvendige investeringer – husk at støtte vores 

sponsorer. 

 

 

Alt i alt finder bestyrelsen, at også 2005 har været et godt år for VFG 

 

 

Sidst men ikke mindst – tak til bestyrelsen for jeres indsats samt for et godt og konstruktivt 

samarbejde. 

 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

Kassereren, Preben Hansen gennemgik regnskabet for år 2005 med bemærkninger til de poster, 

hvor der var væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Rudi Nygaard forespurgte, om størrelsen 

af udgifter i forbindelse med sponsorer kr. 68.000. Hertil svarede kassereren, at beløbet primært 

dækker sponsormatch samt sponsortur med overnatning.  

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år + overslagsårene 2006 – 2009. 

 

Kassereren, Preben Hansen gennemgik budgettet for år 2006 + overslagsår 2007 – 2010 med 

primær vægt på år 2006. 



 

Lars Skjærris forespurgte, hvad kr. 82.000 skal bruges til. Hertil svarede kassereren, at beløbet 

dækker løntilskud samt alarm. 

Lars Skjærris forespurgte, om der er tale om yderligere personale for klubben. Hertil svarede 

formanden, at grundet ophørsudsalg fra forrige shopindehaver er tilskuddet en del af aftalen, 

hvorfor der ikke er tale om en klubansat. 

Budget blev herefter godkendt. 

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud.  

 

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af årskontingentet med kr. 100 for medlemskategorien aktive 

over 25 år, med kr. 50 for medlemskategorien ungseniorer og ugedagsmedlemmer samt med kr. 20 

for medlemskategorien junior blev vedtaget uden kommentarer. Derudover blev det godkendt, at 

indskud hæves fra kr. 3.500 til kr. 4.000  

 

6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

 

Lars Skjærris stiller forslag, som følger: 

Ud fra ønsket om at kunne få større indtægter gennem medlemmers kontingent vil jeg foreslå 

følgende: 

At man sørger for at få yderligere 100 medlemmer ind. Disse vil så være fuldt betalende. 

For at få plads til disse gennemfører vi delvis tidsbestilling, som f.eks i Mogenstrup, hvor der findes 

en rende med plads til bolde i flights på 4 bolde. Dermed ilægger alle spillere i ”en bold” hver sin 

bold. Man kan så se hvor mange spillere, der er og om, der er en plads, for så kan man lægge sin 

bold i, hvis man vil spille i denne bold. Ellers starter man sin egen bold i næste afsnit i renden. 

Imidlertid er renden kun til hver anden starttid, da man også har tidsbestilling. På en skærm ved 1. 

teested kan man se, hvem der skal starte hvornår og om, der er lige pladser i tidsbestillingen, for så 

kan man hoppe ind der også. Dermed har man både tidsbestilling og almindelig ventekø. Man får 

altså fyldt ”boldene” op og dermed øget kapaciteten. Det virker i Mogenstrup, så hvorfor skulle det 

så ikke også virke i VFG. 

For at et sådan system skal kunne virke må man bruge flere midler. Det første er bestilling via 

internettet, og det andet er via telefonen, men som i den tid hvor vi bestilte plads på bilfærgerne, 

hvor koder med hjælp fra tastaturet blev brugt. Der er også den mulighed at golf manageren eller 

shop keeperen kunne indføje tidsbestillingen i systemet, når spillere ringede. 

For at kontrollere, at man nu bruger sin reservation, så kører man sit DGU-kort med det nye pass-

word igennem en kortlæser, som så registrerer, at den bookede tid er blevet brugt. Udebliver man 

fra sin tid, vanker der repressalier. 

Når man nu alligevel har kortet igennem, og så kan man jo få sit scorekort udskrevet. Hvis man 

spiller en turnering, så køres kortet igennem igen, når man er færdig, og scoren kommer i systemet 

med samme, og det nye handicap er registreret, eller scoren i turneringen er på plads. Det letter 

arbejdet for golf manageren, og han kan koncentrere sig om at servicere medlemmerne og gæsterne 

endnu bedre og måske få tid til at hente endnu flere sponsorpenge ind. 

100 nye medlemmer med indskud på min. Kr. 3500 giver kr. 350.000 plus et årligt kontingent 

ligeledes på min. Kr. 360.000, kan sagtens kompensere systemændringen og spillerne vil 

overvejende have fordel af dette, da man selv bestemmer sin starttid, hvis ikke man da tager 

chancen. 

Endeligt bliver starterne spredt mere ud og der bliver plads til flere på banen. 

Det fleste større klubber har en eller anden form for reservationssysytem. 



For at få mulighed for flere forslag til forbedringer og ændringer, foreslår jeg at man kan komme 

med sine indlæg helt op til 14 dage før Generalforsamlingen. 

Et andet forslag er at der ikke skal være reklamer inde i opholdsstuerne. Det er rigeligt med TV'et. 

Man kan overføre de foreløbige resultater fra vore matcher på fladskærmen i hall'en og via 

Internettet, ligesom de gør i Odense Golfklub. Det giver lidt mere opmærksomhed og spænding 

mens der ventes. 

Jeg foreslår at bestyrelsen udvides med repræsentanter fra udvalgene , så de bliver hørt direkte i 

stedet for gennem en fælles repræsentant. Det giver mulighed for mere dynamik. Det havde vi 

tidligere. 

Lars Skjærris gennemgik og motiverede sit samlede forslag. 

 

Formanden udtrykte, at bestyrelsen ikke kan gå ind for de indkomne forslag fra Lars Skjærris, bl. a. 

at bestyrelsen ikke ønsker at udvide det maksimale medlemsantal med 100 nye medlemmer. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at klubbens vedtægter set i forhold til ”deadline” for forslag til 

behandling på generalforsamlingen er rimelige, da det giver mulighed for grundigt at undersøge 

indkomne forslag. 

Til forslagsstillerens forslag om bestyrelsens sammensætning er bestyrelsens opfattelse, at klubben 

må definere, at det frivillige arbejde foregår i udvalg/komiteer, og at bestyrelsen vælges uden 

nødvendigvis at tage afsæt i disse. 

 

Jais Frimodt talte for, at klubben skal være opmærksom på, at VFG fortsat skal være et ”smørhul”, 

men er vi klar over, hvad et ”smørhul” er? 

 

Hertil svarede formanden, at bestyrelsens holdning til ”smørhul” er, at VFG bestemt ikke behøver at 

være som ”de andre”. 

 

Jan Erik Trans roste Lars Skjærris’ forslag – uanset indhold – flot arbejde og god forberedelse. 

Mener ikke at klubben skal optage yderligere medlemmer, men at tidsbestilling for hver anden 

”bold” kan være positivt. Omkring reklameskærm i klublokalet nævntes, at der er dyb respekt for 

sponsorerne, men at man i stedet skulle hæve kontingent ekstraordinært med eksempelvis kr. 200 

 

Formanden tilkendegav, at det kan blive vanskeligt at agere som bestyrelse, hvis 

generalforsamlingen stemmer for Lars Skjærris’ forslag 

 

Kjeld Alsholm udtalte, at bestyrelsen skal agere efter, at generalforsamlingen er klubbens øverste 

myndighed. 

 

Hertil svarede formanden, at hvis der er så ringe tillid til bestyrelsen, så vil han ikke længere være 

en del af bestyrelsen. 

 

Per Bækkelund udtrykte sin tillid til bestyrelsen og nævnte, at bestyrelsen allerede sidste år udtrykte 

sin holdning til tidsbestilling m.v. VFG skal ikke være som en Odense klub. 

 

Ebbe Knudsen mente, at det er besynderligt, at tidsfrist for indkomne forslag er 1. februar. Der er 

mange foreninger, der har regel om væsentlig kortere frist. 

 

Bent Elvang foreslog, at ændre forslaget til en hensigtserklæring til bestyrelsen. Det var der ikke 

umiddelbart tilslutning til. 



 

Efter en del debat kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen kortvarigt måtte suspenderes, 

for at dirigenten sammen med forslagsstiller Lars Skjærris kunne bestemme afstemningstemaer med 

afsæt i Lars Skjærris’ samlede forslag. 

 

Afstemningstemaerne blev herefter: 

 

Forslag 1: Tidsbestilling for hver anden ”bold” 

 Forslag faldet ved håndsoprækning 

 

Forslag 2: Klubbens maksimale antal aktive medlemmer hæves med 100 

 Forslag faldet ved håndsoprækning 

 

Forslag 3: Det pålægges bestyrelsen, at der ikke opsættes tv-skærm med reklame i opholdsstuen 

 Resultat af skriftlig afstemning: Ja: 27 Nej: 58 Ugyldige: 4 

 Forslaget er hermed faldet 

 

Forslag 4: Det skal være muligt, at fremsende forslag til generalforsamlingen senest 14 dage før  

 afholdelse 

 Forslag faldet ved håndsoprækning 

 

Forslag 5: Bestyrelsen skal bestå af formanden for hvert af klubbens nedsatte udvalg 

 Forslaget faldet ved håndsoprækning 

 

 

Fra Jørgen Lykke er der fremsat følgende forslag: 

 

I afsnit 5 i klubbens vedtægter ændres bestemmelserne i afsnit 4 om stemmeberettigede fuldmagter, 

så dette afsnit får følgende ordlyd: Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem 

afgive mere end 1 stemme ifølge fuldmagt. 

 

Jørgen Lykke motiverede sit forslag med, at han mener, at det vil reducere stemmefiskeri samt at er 

man seriøst interesseret i klubben, møder man op på generalforsamlingen. 

 

Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne, at ved den nuværende form med 3 fuldmagtsstemmer 

gives alle mulighed for at stemme, hvorfor bestyrelsen ikke går ind for forslaget. 

 

Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at der ikke kunne skabes flertal for det stillede 

forslag, hvorfor det betragtes som faldet. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 

På valg til bestyrelsen er Poul Brok-Nielsen(villig til genvalg). Preben Hansen ønsker at udtræde af 

bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af Tommy Skovgaard Rasmussen. Poul 

Brok-Nielsen og Tommy Skovgaard Rasmussen vælges med akklamation. 

 

Som suppleanter valgtes Ellef Bender & Frantz Dolberg, begge med akklamation. 

 



8. Valg af revisor & revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen anbefaler valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Odense & Joachim 

Wengenroth som revisorsuppleant. 

 

Begge blev valgt med akklamation. 

 

9. Eventuelt 

 

Karl Martin Lauritzen foreslog bestyrelsen, at der laves aftale med de andre klubber i den fynske 

greenfeeordning til også at omfatte weekends og helligdage. 

 

Jais Frimodt bad bestyrelsen overveje om 5 timer/uge er til juniortræning. Desuden henstilledes til 

at torsdagsherrerne igen ville blive en tællende turnering, således at de laveste handicapspillere 

kunne reguleres nedad. Til sidst takkedes bestyrelsen for at der er styr på tingene i klubben. 

 

Lillian Jensen forespurgte om der må ryges i det nye klubhus. Hertil svarede formanden, at vi skal 

give det en chance og drage erfaringerne med det nye ventilationsanlæg 

 

Peter Bech spurgte, om man vil ændre vægfarven på ydervæggene i klubhuset 

 

Annette Clausen mente, at det må være en bestyrelsesopgave om man vil ændre farven på klubhuset 

 

Formanden takkede for de forskellige synspunkter, og at alle tilkendegivelser vil blive taget med i 

overvejelserne, men at han ikke kunne love, at den gule farve på ydervæggene ville blive bibeholdt. 

 

Herefter overbragte formanden under stående applaus en gave fra klubben til afgående medlem af 

bestyrelsen Preben Hansen. 

 

Til slut takkede formanden de fremmødte på generalforsamlingen for en god debat. 

 

Der var ialt 85 fremmødte på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Glamsbjerg, den _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------   ----------------------------------- 



Frantz Dolberg, dirigent    Jørgen Hansen, referent  

 

 

 


