
Referat af generalforsamlingen i MOBG torsdag den 10. oktober 2019 

 

1. Valg af dirigent 

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

 

2. Beretning 

Formandens beretning var udsendt til medlemmerne, da formanden Kurt Nymark var i Norge. 

Finn Lund fra Vejle var stedfortræder for Kurt. Finn fremhævede de mange gode   positive ting i 

beretningen, herunder at de mange nye medlemmer er faldet godt til i MOB og at alle har bidraget til at 

give dem en god modtagelse. Finn nævnte også formandens indspark om, at Vejle godt kunne stramme lidt 

op på deltagelse i matcherne. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab 

Kassereren Aksel Nielsen kunne berette, at MOBG den 22/11 2018 af Erhvervsstyrelsen blev godkendt som 

en ” Frivillig Forening” med CVR nr.: 3990 7267. Foreningen er ikke moms- og skattepligtig og skal ej heller 

aflægge regnskab til SKAT og ERHVERVSSTYRELSEN. Fordelene ved frivillig forening er herudover: 

• Der er ingen sammenblanding af penge mellem MOBG og MOBG´s kasserer. 

• Der skal ikke flyttes bank, når der vælges en ny kasserer. 

• Vi viser et mere professionelt ansigt over for omverdenen 

                 Regnskabet – årets tal : 

Aksel havde udarbejdet et ESTIMAT på årsregnskab 2019. Aksel gennemgik estimatet.                               

Kontingentindtægterne er steget med 12 tkr på grund af kontingentstigningen til kr. 700 

Greenfee udgifterne er steget med 5 tkr primært på grund af den lidt højere greenfee i Silkeborg. 

Estimatet udviser et overskud på 17 tkr og der overføres 5 tkr til jubilæumsfonden, der herefter 

udviser en saldo på tkr. 9. Medlemmerne kunne tage et eksemplar af det estimerede regnskab. 

                   MobilPay – Matchfee – etc: 

                   Aksel har nedskrevet 3 simple regler for betaling af matchfee. Notatet er at finde på vores hjemmeside.  

                   Gå ind under MATCHPLAN og helt i bunden fremstår de 3 simple regler:  

• Hvor meget 

• Hvordan 

• Hvornår 

           3a. Vedtægtsændring 

           Ingen forslag 

4. Valg af formand 

Kurt Nymark blev valgt med apl. 

 

5. Valg af næstformand 

Henrik Myhre blev valg med apl. 

 

6. Valg af kasserer 

Aksel Nielsen blev valg med apl. 



7. Valg af bestyrelsesmedlem for hver deltagende klub 

Silkeborg : Jens Anker Tvedebrink med apl. 

Vejle : Finn Lund med apl. 

Horsens : Henrik Myhre med apl 

Aarhus : Wilhelm Krarup med apl. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

Kontingentet fortsætter uændret med kr. 700. 

Aksel rundsender i marts måned 2020 information om indbetaling. 

 

9. Indkomne forslag, skal være sendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen 

Ingen indkomne forslag. 

 

         Troels Vinther Møller bad forsamlingen rejse sig med en udbringning af en skål og stort tak for arbejdet til 

formand, kasserer og de 4 lokalformænd. 

Finn Lund takkede dirigenten og takkede generalforsamlingen for god ro og orden. 

 

Referent: Villy Steinicke, Silkeborg den 12. oktober 2019.  

 

                    

                   

                      

                  

 

                                  

 

                 

 

                

 


