
Referat af generalforsamlingen i MOBG oktober 2020  
  

1. Valg af dirigent  

Jens Gammelgaard blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

  

2. Beretning  

Beretningen var rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen. Beretningen 

blev godkendt.  

  

3. Regnskab  

Det foreløbige regnskab var rundsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.  

Axel gennemgik regnskabet med et estimeret overskud på kr. 24.700 hvoraf overføres kr. 20.000 til 

Jubilæumsfonden, der herefter udviser en saldo på kr. 29.000.  

           3a. Vedtægtsændring  

                 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter var fremsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.  

                 Der var ingen bemærkninger til forslaget. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt de nye vedtægter. 

4. Valg af formand  

Vejle havde valgt Troels Jensen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt valget. 

  

5. Valg af næstformand  

Horsens havde valgt Henrik Myhre. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt valget.  

  

6. Valg af kasserer  

Bestyrelsen havde foreslået Erik Simonsen fra Silkeborg. Erik Simonsen blev valgt.  

  

7. Valg af bestyrelsesmedlem for hver deltagende klub  

Byerne havde stillet følgende forslag som bestyrelsesmedlem og lokalformænd:  

Silkeborg: Jens Anker Tvedebrink   

Vejle: Holger Simonsen  

Horsens: Henrik Myhre   

Aarhus: Wilhelm Krarup  

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede bestyrelsesmedlemmer og lokalformænd.  

  

8. Fastsættelse af kontingent for det følgende år Kontingentet fortsætter uændret med kr. 700.  

  

  

9. Indkomne forslag  

Bestyrelsens havde foreslået Jens Erik Søndergaard som foreningens revisor og Jens Anker Tvedebrink som 

webmaster. Begge blev valgt.  

  

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med tak til dirigenten for god ro og orden.  

  

  

  



Afslutning: se næste side  

Kurt Nymark takkede Finn Lund, Vejle for de 10 – 14 år som bestyrelsesmedlem og lokalformand og Finn 

modtog en flot vingave.  

Kurt takkede endvidere Axel Nielsen, Vejle for 8 års veludført arbejde som kasserer. Den nye kasserer kan 

således arbejde videre med Aksel´s programmer – herunder det indarbejdede system med MobilePay.  

Axel modtog en flot vingave tillige med et indrammet foto af bestyrelsens medlemmer.  

Finn Lund takkede Kurt Nymark, Silkeborg for 4 års veludført arbejde som formand for MOBG.  

Kurt modtog ligeledes en flot vingave tillige med et indrammet foto af bestyrelsen. Kurt 

sluttede af med en god historie og ønskede god tur hjem og på gensyn i 2021.  

  

  

Referent: Villy Steinicke, Silkeborg den 11. oktober 2020.  

  

Godkendt, den 15.oktober 2020 
Dirigent 

 

 

 

Jens Gammelgaard 
Horsens Golfklub 

 
                    

                       

                   

  

                                   

  

                  

  

                 

  


