
 
 

 

 

 

Torsdagsherrernes ordinære generalforsamling 

Søllerød Golfklub, torsdag den 26. november 2020 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Jørgen Petersen blev valgt som dirigent og Hans Gøtzsche-Larsen som referent. 

 

Dirigenten konstaterede efterfølgende generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

11 deltagere inklusiv bestyrelsen var mødt frem. 

 

2. Bestyrelsen ved formanden aflægger årsberetning 

Hidtil har Torsdagsherrerne fungeret uden en formel foreningsstruktur, men ved skift af kasserer 

var der nye krav fra banken til en forening som kontohaver. Derfor blev Torsdagsherrerne som 

forening formelt stiftet 4. marts 2020 med generalforsamling osv.  

Formanden gav en kort baggrund og gik derefter over til den egentlige beretning. 

 

Pga Covid-19 har det været en meget anderledes sæson 2020, hvor vi først kom i gang den 30. april 

og spillede de første 6 runder uden fælles præmieoverrækkelse ved hul 19. Alligevel blev det til 18 

tællende turneringer til Order-of-Merit, som Jørgen Thomsen vandt efter tæt slutspil med Per Igel, 

Per Kærsgaard og Carsten Holm. Førstepræmien var i år som noget nyt en flot PH-lampe, 

sponsoreret af HJ Jørgensen & Søn/Morten Elvstrøm. 

118 deltog med sæsonkontingent, lidt færre end sidste år. 

Årsberetningen blev vedtaget med applaus. 



 
 

 

 

3. Bestyrelsen fremlægger årsregnskab og budget 

Formanden gennemgik hovedtallene i regnskabet, som viste et lille overskud på 509 kr.  

Regnskabet vil blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 

Budget for 2021 baseres på uændret sæsonkontingent på kr 500 og samme antal medlemmer som i 

2020. 

Årsregnskab og budget blev ligeledes vedtaget af forsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var indsendt et enkelt forslag fra Finn Bue Petersen om at tilgodese morgenspillerne ved ikke at 

kræve fysisk tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen om aftenen for at modtage ens præmie. 

Bestyrelsen anbefalede at forkaste dette forslag med den begrundelse, at reglen om 

tilstedeværelse er etableret for at fremme det sociale samvær torsdag aften. En enkelt 

tilstedeværende morgenspiller bakkede forslaget op, men selv om forsamlingen fandt generel 

sympati for ideen, blev bestyrelsen støttet i afvisning af forslaget. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant 

Kurt Petersen var på valg og blev genvalgt. Jørgen Petersen blev genvalgt som suppleant. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Kurt Petersen som formand, Hans Gøtzsche-

Larsen som næstformand og Kaj Ramsløv som kasserer. 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Poul Horup Sørensen blev valgt som revisor.  

Der blev ikke valgt en revisorsuppleant, da ingen stillede op. 

 

7. Eventuelt 

Dirigenten efterlyste nye medlemmer til komitéen, specielt til at varetage scoreindtastning ”når det 

brænder på”. Mads Hurup-Andersen, Torsten Lybeck og Henrik Schleicher meldte sig. 

Det blev diskuteret om spillerne fremover selv skal indtaste deres scores. Dette var der dog ikke 

umiddelbart stemning for, men det blev aftalt at arrangere et vinterkursus i Golfbox. 

Et medlem foreslog at gøre sæsonafslutningen mere social ved at afholde sidste spilledag en fredag 

eller en lørdag. Der var god stemning for forslaget, bestyrelsen vil se nærmere på interessen og 

mulighederne ifm. tilrettelæggelsen af næste års turnering i marts måned. 

Bestyrelsen har meldt ud i KlubNyt at ”udlærte” kaniner er velkomne hos Torsdagsherrerne. 

Sluttelig takkede formanden for fremmødet og en speciel tak til Carsten Holm for hans mangeårige 

arbejde som kasserer for Torsdagsherrerne. 

 

/ Referent - Hans Gøtzsche-Larsen 


