
 

Generalforsamling Jernene 
Herreklubben i Brøndby golfklub 

 

Referat fra 

generalforsamling i Jernene 

Tirsdag den 27. oktober 2020  

Kl. 17:00 i klubhuset 
 

26 medlemmer deltog i generalforsamlingen 
  

 

1. Valg af dirigent  

Ole Hansen blev valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen er      

lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent  

Per Rasmussen blev valgt som referent 

 

3. Formandens beretning for 2020 

Jernene havde med udgangen af september 2020 101 medlemmer, idet der havde 

været en afgang på 11 medlemmer og en tilgang på 9 medlemmer. Af de 101 

medlemmer var 88 tilmeldt tirsdagenes præmieturneringer.  

 

Finn orienterede om årets begivenheder i Jernene. Finn havde som nyvalgt 

formand lagt vægt på, at vi afprøvede nye spilleformer, som der havde været 

udtrykt ønske om på tidligere generalforsamlinger. Det er vanskeligt at 

gennemføre en hulspilturnering, når den skal gennemføres på en enkelt dag, men 

der har været turnering med modificeret stableford, blind makker 2 gange, 

indarbejdet konkurrence om færrest puts med en sponseret knivpræmie og 

selvfølgelig Eclectic turneringen.  

 

Vi har gennemført spil på fremmed bane i Køge med 24 deltagere, Ryder Cup mod 

B 77 med 20 deltagere, weekendtur til Royal Oak med 26 deltagere, Kønnenes 

kamp med 25 deltagere. 

 

Covid 19 har også haft stor betydning for golfåret i Brøndby. Turneringsstarten 

blev udsat, så vi havde første start den 12. maj. Derfor blev der indarbejdet ekstra 

eclectic-runder i maj. På grund af covid 19 har vi kun haft fællesspisning 4 gange, 

men deltagerantallet har til gengælde været højere (ca. 40 personer) end de 

tidligere år. 

 

Årets Jern er i år vundet på baggrund af blot 7 runder fra gul tee, hvor vi tidligere 

kunne spille 10-11 runder, men vinderen findes stadig på baggrund af de bedste 5 

runder. 

 

Finn udtræder af Jernenes bestyrelse, fordi han er blevet valgt som formand for 

hovedklubben, Brøndby Golfklub. Han mener, at en fortsættelse i Jernenes 

bestyrelse ikke er foreneligt med hans post som formand for Brøndby Golfklub. 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab  

Regnskabet for perioden 1/10 2019 til 30/09 2020 var udsendt til alle medlemmer. 
Finn fremlagde regnskabet. Der var budgetteret med et underskud på ca. 15.000 
kr., og resultatet blev et underskud på ca. 16.500 kr. I forhold til budgettet var der 
på enkelte poster større afvigelser. Det gælder fx Åben Herredag men også 



weekendturen. Underskuddet skal ses i lyset at en tidligere tilkendegivelse fra 
generalforsamlingen om ikke at opsamle en større formue, men blot en formue, der 
svarer til et års medlemskontingent. Formuen er i regnskabet opgjort til ca. 39.000 
kr., og det årlige medlemskontingent udgør ca. 30.000 kr.   
 
Det reviderede regnskab blev godkendt med akklamation. 

   
5. Fremlæggelse af budget og herunder kontingentfastlæggelse for 

2021 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2021 fastholdes på 300,00 kr.  
Bestyrelsen foreslår at præmiefee for 2021 fastholdes på 150,00 kr.  

Der var ingen bemærkninger til kontingent eller præmiefee. 
 

Budgettet var vedlagt som en del af regnskabet. Budgettet var fremlagt til drøftelse, 

men skal ikke formelt godkendes af generalforsamlingen. Der er budgettet med et 
underskud på ca. 9.000 kr. for 2021. 

 
Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt med akklamation. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (minimum 5 og maksimum 9 medlemmer)  

og bestyrelsessuppleanter 
 

Per Rasmussen (130-1703), er valgt. 

Leif Tagesen (130-837) er valgt. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i 2020: 

Hasse Rønnov (130-432),  

Knud Striib Nielsen (130-992),  

Dion Ungstrup (130-3068)  

 

I lyset af, at det ikke havde været muligt på forhånd at få tilkendegivelser om 

opstilling til bestyrelsen, havde bestyrelsen udarbejdet en oversigt over, hvilke 

opgaver der skulle varetages for at få Jernene til at fungere. Oversigten indeholdt 

4 arbejdsgrupper samt en oversigt over opgaver, som specifikt skulle varetages af 

bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig 

arbejdsgrupperne, således, at der udover bestyrelsesrepræsentanter var yderligere 

2-3 medlemmer i hver gruppe. Det blev foreslået, at der nedsættes yderligere en 

gruppe efter et medlemsforslag der var fremsendt til bestyrelsen, som skulle 

fokusere på modtagelsen af nye medlemmer. 

 

Oversigten, som blev fremlagt på generalforsamlingen, er tilføjet med den nye 

arbejdsgruppe og vedlagt dette referat. 

 

Nedenstående gav tilsagn om at indgå i arbejdsgruppe:  

 

Gruppe 1 Madgruppe: Ingen 

Gruppe 2 Turneringsgruppe: Leif Jacobsen (130-1542), Per Nielsen (130-2759)  

Gruppe 3 Sponsorgruppe: Johnny B. Hansen (130-1521)  

Gruppe 4 Golfboxgruppe: Dennis Møller (130-936), Allan Gøtze (130-2451)  

Gruppe 5 Nye medlemmer: Peter Lethin (130-2946), Jesper Morgils (130-2987) 

          Helmer Sternberg (130-270) 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen sender en mail til medlemmerne med oplysning 

om, hvem der allerede er i arbejdsgrupperne og med opfordring til at melde sig til 

en gruppe, hvis man har lyst og tid. 

 

Fra bestyrelsens side blev det tilkendegivet, at man ville tilknytte medlemmer til 

bestyrelsen selv om de ikke formelt er valgt på generalforsamlingen. Der var 

almindelig opbakning til dette. 



 

 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

Kai Dinesen blev genvalgt som revisor (130-232),  
Bo Kjærulf blev genvalgt som revisorsuppleant (130-1855),  

 
8. Forslag fra bestyrelsen 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen 

 
9. Forslag fra medlemmerne. 

Der var fremsendt et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fokusere 
på modtagelsen af nye medlemmer og bl.a. hjælpe på overgangen fra kaninerne til 
Jernene.  
 
Forslaget var ikke fremsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen, men 
blev behandlet som tillæg til bestyrelsens opfordring til medlemmerne om at 
indtræde i udvalg under behandling af pkt.6. 
Der var almindelig opbakning til en sådan gruppe, og den vil indgå som 
Arbejdsgruppe 5 under bestyrelsen. 
 

10. Eventuelt (punkter under dette punkt kan ikke besluttes – kun diskuteres) 
Der udspandt sig en længere debat om planlægning af spilletider, og om der skal 
laves tvangsmatcher for at inddrage nye medlemmer. Der var forslag om at lave tre 
tidsgrupper på eclectic dagene mod de nuværende to. Der var forslag om at droppe 
tidsplanlægning, men at man blot spiller, når der er 3 mand klar til at gå ud. Disse 
forslag kræver nok en større tidsspærring. I dag er det sådan at der indenfor 
tidspærringen frigives tider, som ikke er besat inden udgangen af søndagen. 
Forslagene eller ideerne indgår det videre arbejde. 

 

Ole takkede for deltagelsen og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Finn takkede dirigenten, og takkede Leif Jacobsen for hans mangeårige arbejde i 

jernenes bestyrelsen. 

 

Leif takkede Finn for det store arbejde, han har ydet for Jernene gennem mange år. 

 

Hermed godkendt af  

 

Ole Hansen 

Dirigent 

 

 

 
  Leif Tagesen    Leif Jacobsen    Per Rasmussen 
 
 
 
    Dion Ungstrup   Finn U. Andersen 
   
 
   
    Knud Striib Nielsen  Hasse Rønnov 
     (ikke tilstede)   (ikke tilstede) 


