
 
Referat af generalforsamling i Møllesvendene torsdag 5. november 2020 

 

 
 

1. Valg af dirigent 

Casper Andreasen 

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden gennemgik årets gang i herreklubben og satte særligt fokus på Corona 
udfordringerne i årets løb samt manglende sponsorer. Nævnte også matchen mod 
Frederikssund, som vi vandt over igen 

  

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af 
budget for den kommende sæson. 

Kassererens regnskab blev fremlagt  og godkendt. 

Bestyrelsens forslag til budget for næste år blev taget til efterretning. 

 

4. Vedtagelse af kontingent for den kommende sæson. 

Årligt kontingent for medlemskab af Møllesvendene forhøjes til 450 kr. fra 400 kr.  

Forhøjelsen, som er den første i mange år, skyldes primært usikkerhed om 
kommende sponsorindtægter 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

 Ingen forslag fra bestyrelsen 

 

6. Forslag fra medlemmerne. 

 Ingen indkomne forslag fra medlemmerne 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Steen Olsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.  

Der blev derfor valgt et nyt medlem til bestyrelsen for 2 år: John Willum Hansen    

Peter Sell blev genvalgt for 2 år,   

 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 

 Peter Thrige blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

 



9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Steen Larsen og Bent Jørgensen blev valgt som revisorer 

Henrik Hansen blev valgt som revisorsuppleant 

 

10. Eventuelt. 

Under punktet blev forskellige temaer og ideer drøftet – heriblandt mulighederne at 
spille en anden ugedag i møllesvenderegi. Bestyrelsen overvejer og beslutter hvor 
vidt der skal ændres på dette, i forhold til kun at spille om torsdagen. 

Der var indlæg omkring sponsorer og kontakten til disse, 

 

Vi regner med at scorekortene i næste sæson bliver indberettet til golf box, som de 
gjorde sidste år. Nemlig ved at spillerne lægger dem i den dertil indrettede postkasse 
torsdag efter spillet, hvorefter de indberettes og indgår i Order of Merit i golfbox og 
Masterscoren. 

Der var forslag om en turnering med møllepigerne.    
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