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Referat af generalforsamlingen i Silkeborg den 4. oktober 2018. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jens Gammelgaard som dirigent. Han blev enstemmigt valg. 

 

2. Formandens beretning 

Sæsonen 2018 startede for bestyrelsens vedkommende allerede primo december 2017 på et møde 

med planlægning af matchplanen for 2018. De 8 matcher på vore 4 hjemme baner blev planlagt, 

Der var vanskeligheder pga. MID i Silkeborg, men vi fik lavet en acceptabel plan. De 3 gæstebanerne 

blev i år, RY, Brande og Holstebro. BY-formændene måtte så hjem på hjemmebanen for at under-

søge, om hjemmebanen var ledig på de valgte datoer, og det faldt nogenlunde i hak.  

 

Matcherne er blevet gennemført med det gode gammelkendte Amarone princip med præmier til de 

6 bedste i hver række. Og tiltaget med bymatch blev gentaget. I Holstebro var der præmier til nær-

mest flaget. 

 

Vejret har været dejligt næsten til alle matcher. 

 

Vi har, siden vi sluttede sidste år, fået nye medlemmer, og jeg synes, at de er faldet rigtig godt til, 

måske lige bortset fra at nogle af dem har vundet flasker en gang imellem. Men utrolig dejligt, at vi 

kan vedblive at holde den ånd, vi har i golfspillet og blandt os, og det uanset hvordan Aksels fine sy-

stem sætter os sammen. Det skal I alle have en stor tak for. Men vi prøver nok næste år at bytte lidt 

om på Aksels principper med holdsammensætningen. Jeg har spillet med for mange, der har for-

langt øl bagefter. 

 

Tilslutningen til matcherne har i år været nogenlunde som sidste år og har varieret fra 56 – 40 pr. 

gang mod 55 til 39 sidste år – i alt er der spillet 524 runder mod sidste år 515. Altså en lille fremgang 

i forhold til sidste år, selv om vi har haft flere langtidsskadede spillere.  

Klubberne har deltaget med flg. antal spillere (  ) = sidste år: 
Silkeborg:   131(122)  
Horsens:   142(133) 
Aarhus:   116(135) 
Vejle:  135(126) 
 

Deltagerantal i de enkelte matcher: 
Silkeborg: 56 og 48, i alt 104 (104) 
Horsens: 45 og 48, i alt 93 (92) 
Aarhus: 55 og 44, i alt 99 (91) 
Vejle: 48 og 40, i alt 88 (100) 
Ry: 46 Samsø: 42  
Holstebro 43 Stensballe gård 39  
Brande 51  Odder 48  
Præmierne – Amarone – er jo fordelt ud fra bedste score i de to rækker.  De fleste medlemmer har 

vundet en eller flere flasker, men nogle har selvfølgelig vundet flere flasker, end andre.   
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Topscore: 

Fordeling af præmier: Horsens Silkeborg Vejle Aarhus I alt 

Fordeling af præmier jf. normale turne-
ringsform i 2017: 
2018 

31 
 

59 

32 
 

37 

22 
 

9 

55 
 

39 

140 
 

144 

By turnering 13 0 0 0 13 

 

Indtil nu har 44 ud af 60 medlemmer vundet en eller flere flasker.  Som topscorer er Horsens efter-

fulgt af Aarhus, Silkeborg og Vejle. 

Der er spillere  antal 

15 spillere Har ikke vundet 

9 spillere Har vundet 1 fl. 

9 spillere Har vundet 2 fl. 

7 Har vundet 3 fl. 

6 Har vundet 4 fl. 

4 Har vundet 5 fl. 

7 Har vundet 6 fl. 

1 Har vundet 7 fl. 

2 Har vundet 8 fl. 
 
  
Vedtægter og matchbetingelser findes på hjemmesiden MOBG, hvor der også er andre praktiske 
oplysninger bl.a. om e-mail adresser til matchlederne. Tak til Søren for den fine hjemmeside. 
Og husk også i 2019 skal afbud sendes senest mandag kl. 1800 i spilleugen og er ikke gældende, før 
man har modtaget en kvittering. Bestilling af buggy skal den enkelte selv sørge for. 
Til sidst tak til alle for dejligt samvær, og til bestyrelsen med byformændene og kassereren for godt 
samarbejde. 
 
Formandens beretning blev taget til efterretning. 
 

3. Regnskab 

Kassereren gennemgik det udleverede estimerede regnskab. Resultatopgørelsen for 2018 viste et 

mindre overskud på kr. 1.316. Endeligt regnskab udsendes, når årets sidste transaktioner bl.a. fra 

matchen her i Silkeborg er bogført.  

Regnskabet blev godkendt  

 

 

3a. Vedtægtsændring 
Intet til behandling. 
 
 

4. Valg af Formand 
Kurt Nymark, Silkeborg, blev genvalgt 

5. Valg af næstformand 
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Finn Lund, Vejle, blev genvalgt 
 
6. Valg af kasserer 

Aksel L. Nielsen, Vejle, blev genvalgt 
  
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for hver deltagende klub.   

Silkeborg:   genvalg af Søren Kirkegaard. 
Horsens:   genvalg af Henrik Myhre. 
Aarhus:   genvalg af Wilhelm Krarup. 
Vejle:   genvalg af Finn Lund. 
 

8. Fastsættelse af kontingent for 2018. 
Budgetforslag for 2018 blev udleveret. Bestyrelsens forudsætning til det udleverede budgetforslag 
er en stigning på det årlige kontingent fra kr. 500 til kr. 700. Og en stigning af matchfee fra kr. 275 
til kr. 300. Årsagen til stigningerne er en kraftig stigning i matchfee i Silkeborg og stigning til forplej-
ningen ved matcherne. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
I budgettet stemte aktiver og passiver ikke. Aksel reviderer budget og det sendes derefter rundt til 
medlemmerne sammen med det endelige regnskab. 
Hvis muligt vil Silkeborg Golf Club gerne flytte MOBG matcher fra torsdage til mandage eller fre-
dage. 
Stigningerne i kontingentet blev kraftig diskuteret under dette punkt. Der blev ikke lavet nogen en-
delig konklusioner, men besluttet at bestyrelsen skulle arbejde med problemet og komme med for-
slag til videre behandling.  
Herunder er listet nogle af de fremførte synspunkter,  

- Ok med stigningerne 
- Flyt Silkeborgs hjemmebane til Ry 
- Kommer der nu ikke også stigninger i de øvrige klubber 
- Lav aftale med klubberne om halv greenfee i forhold til normalpriserne 

(Sådan var det i gamle dage) 
   
9. Indkomne forslag. 

Fra bestyrelsen fremkom følgende forslag: 
Betalingen af matchfee skal ske seneste mandag kl 18, enten via mobile pay eller ved bankover-

førsel. Turneringslederen kan så koncentrere sig om at lede matchen og skal ikke stå og ”fitte” 

med penge samt opbevarer dem under matchen. Matchlederne får direkte adgang, via NemID, 

til at se indbetalingerne. 

Der er stadig afbuds pligt inden mandag kl. 18. Manglende betaling frigør ikke denne pligt.  

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 

Dirigent Jens Gammelgaard afsluttede generalforsamling med en tak for god orden og god tone. 

  

 


