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1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Kai Dinesen – der var ikke andre forslag og Kai Dinesen blev 

valgt og takkede for valget. 

Kai konstaterede at indkaldelse til general forsamling var udsendt rettidig ifht 

retningslinier beskrevet i Jernenes vedtægter.  

 

2. Formandens beretning for 2022 
 
Formanden bemærkede at, det var muligt at spille en hel sæson uden Covid-19, at alle planlagte 
aktiviter blev gennemført, samt at antallet af medlemmer i Jernene er nogen lunde det samme, der er 
dog indmeldt 10 nye medlemmer i løbet af sæsonen. 
Det blev desuden nævnt at der har været et godt samarbejde med Brøndby Golf klub, Cafeen og andre 
KiK’er og der har været rigtig mange frivillige kræfter der har yder et stor indsats og f.eks. sørger for at 
score er tastet, informationer er sendt ud til medlemmerne, hjulpet til med planlægning og 
administreret turneringer og weekend turen, sørget for borddækning, hentet præmier og sikret at 
Jernene har fået noget at spise til tirsdags arrangementer  
 
Hvad har der så været på aktivitetskalenderen 2022 
Den gennemgående aktivitet Eclectric er afviklet første tirsdag i måneden og bestyres af Ole Hansen –  
Ole ”nikkede” og tager en sæson mere. 
Den gennemgående hulspilsturnering, der blev afviklet henover hele sæsonnen og bestyres af Bruno 
Berthou – Bruno accepterede også at tage en sæson mere. 
Præmie givende turnering, stableford, slagspil, max.score spil med mindst antal put og sjov og ballade 
spil med begrænset udstyr i baggen.  
 
Event aktiviteter i 2022 
Spil på fremmed bane, Åben herredag, Ryder cup, Kønnenes kamp og Weekendtur 
 
Aktivitetskalenderen for næste år  
Det blev udtryk at mange af de samme aktiviteter også ville finde sted næste år, men bestyrelsen er 
altid åben for nye forslag som man er velkommen til at sende skriftligt til Jernens gmail adresse. Ved at 
sende sine forslag skriftligt er man sikret at de ikke bliver overset eller glemt, de vil alle sammen blive 
behandlet. 
 
Sponsorer 
Selv om Jernene måske er en lille forening er der tilknyttet nogle solide og tilbagevendende sponsorer. 
Golf Experten i Greve må betragtes som værende vores hovedsponsor, som bidrager med rabat på 
indkøb af de gavekort der bliver uddelt måned efter måned og kontakt tilskud til ÅH. 
Kvickly Brøndby som giver en god rabat når der bliver indkøbt vin til præmier. 
Derudover er der jo også Leif Tagesen’s mester der for første gang, har givet et sponsorbeløb til indkøb 
af vin til åben herredag. Disc golf Morzarts Plads som syntes det var en rigtig hyggelig oplevelse at 
være tilstede på under åben herredag. De havde også taget nogle præmier med og arrangerede en 
dics golf putte konkurrence med en flot præmie. H.W. Larsen som var sponser både til åben herredag 
med en kæmpe champagne køler og som jo også er sponsor ved de to putte konkurrencer der afvikles 
i sæsonnen. De japanske knive er rigtig flottte meget skarpe og sikkert også utrolig gode at bruge i et 



køkken. KiK – Jernene – har jo i år også været sponsor for os selv, ved at serverer øl og vand på 
busturen til Fyn hvor weekend turen i år blev afviklet. Derudover så har Café Fairway sponsoreret med 
social hygge – bare se jer omkring, samt leveret mad til en god pris til Jernenes spise match. 
 
Jernene havde stiftende generalforsamling den 5 september 1999, så Torsdag den 5 september 2024 – 
kan Jernene fejre deres 25års jubilæum. Alle medlemmer blev opfordret til hvordan det skal foregå og 
blev opfordret til at sende gode forslag til Jernenes G-mail konto.  
 
Formanden takkede alle frivillige, sponsorer og medllemmerne i Jernene. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab  

Regnskabet vedlægges for perioden 1/10 2021 til 31/9 2022 

 

Regnskabet blev fremlagt af kasseren og Hasse kommenterede lidt til udviklingen i 

regskabstallene. Det blev også understreget at regnskabet allerede var godkendt af revisor på 

tidspunktet for udsendelse.  

 

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse af budget og herunder kontingentfastlæggelse for 2023  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2023 fastholdes på 300,00 kr.  

Bestyrelsen foreslår at præmiefee for 2023 fastholdes på 150,00 kr.  

Budget vedlagt som en del af regnskabet 
 Hasse gennemgik også budget for næste sæson og budget blev taget til efterretning på 

generalforsamlingen. 

 

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

og bestyrelsessuppleanter 3 personer vælges for 2 år (i lige år)  

  

Bestyrelsen foreslår valg af følgende til bestyrelsen 

Personer på valg for 2 år. 

Per Rasmussen, er på valg og modtager gerne genvalg – Per blev genvalgt  

Leif Tagesen, er på på valg og modtager gerne genvalg – Leif blev genvalgt 

Bruno Berthou, er på valg og modtager gerne genvalg – Bruno blev genvalgt 

(pga § 9 i vedtægterne) 

 

Personer der fortsætter i bestyrelsesarbejdet for Jernene 

Hasse Rønnov, Knud Striib Nielsen, Dion Ungstrup og Jan Clausen (Krølle) 

 

 Valg af bestyrelsessuppleanter 

 Bestyrelsen har ingen forslag til valg af bestyrelsessupleanter. Der var ingen andre 

forslag. 

 

6. Valg af revisor og revisor suppleant 2022 

Som revisor foreslår bestyrelsen genvalg af Kai Dinesen,  

der gerne modtager genvalg. Kai Dinesen blev genvalgt. 

Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen genvalg af Bo Kjærulf,  

Der gerne modtager genvalg. Bo Kjærulf blev genvalgt. 

 

7. Forslag fra bestyrelsen 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.  

 

8. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. 

 

9. Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke besluttes) 
 

Der blev talt om weekendtur og om at bestyrelsen burde udsende spørgeskema. 

Brøndby den 28. Oktober 2022 


