
Generalforsamling Grenå Gol/lub -Klubhuset 
mandag den 23. november 2020 kl. 19.00 

Fremmøde ca 25 medlemmer 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, og godkendelse af samme 
4. Budget for det kommende år og fastsæNelse af medlemskonOngent/indmeldelsesgebyr 
5. Forslag fra bestyrelsen  
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
8. Bestyrelsen: 

På valg er: 
– Hans Husum (modtager genvalg) 
– Irene Albrechtsen (modtager ikke genvalg) 
– Ole Lyng (modtager ikke genvalg) 
 
Suppleanter: 
Bestyrelsen foreslår Benedikte Ellehauge og Torben Bach Sørensen. 

9. Valg af revisorer og 2 suppleanter:Revisorer: 
På valg er: 
– Gunner Sørensen (modtager genvalg) 
– Mogens Adamsen (modtager genvalg) 
Revisorsuppleanter: 
På valg er: 
– Aase Madsen (modtager genvalg) 

10. Eventuelt 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Claus Lynge er foreslået - og enstemmigt valgt.  
Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jfr. vedtægterne §5. 
Dagsordenen korrigeres:  
Pkt 8 -Kim Nielsen er på valg(modtager genvalg) og Pkt 9 -valg af revisorer og 1 suppleant 
Det konstateres at generalforsamlingen er beslutningsdygOg. 
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Ad. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

FORMANDENS BERETNING: 

Anthony indledte sin beretning med at takke alle de frivillige som samlet er med til at holde gang i 
GGK og som gennem deres engagement og store arbejdsindsats er med til at gøre GGK til en 
dejlig klub at være medlem i. 
Dernæst blev der sendt en tak til alle ansatte, alle bestyrelsesmedlemmer, træner og ikke mindst 
Susanne i Caféen.  
Året der gik: 
Januar startede med en invitation fra STERF Monobuggyprojektet. MerGolf. Så kom Februar 
Strategimøde I Bestyrelsen, Forårsmøde for medlemmer Optakt til den kommende sæson. 
Begynderudvalg, Klubber i klubben, Sponsorudvalg, Turneringsudvalg alle glædede sig til den 
kommende sæson. 
Marts: Corona: Mette lukker ned. Kaos på golfbanerne. DGU´s udmeldinger. 
Maj: tider på scorekortene. HCP-ændring på hullerne. 
Juni: Vandingsanlæg. Kæmpe tak til G åbnes.reenkeeperstaben og de frivillige. 
Juli: Anne siger op, og det gør Susanne også i september. Kim vil ikke mere. En stor tak til ham 
September: Åbning af hul 16. TeeBox 
Oktober: Bonus skal udbetales. 
Corona igen igen. Vi overtager shoppen se mere i den kommende tid. Får ny forpagter. Vintercafé, 
Teebox-tilbud november og december, Arild har et TeeBox træningstilbud. 
Mange gæster. 
Corona har meget på samvittigheden. Aflysning af mange tiltag og initiativer. Kattegat, matcher, 
sammenkomster m. v. De frivillige kan jeg love en oplevelse når vi får vaccinen 

Sportsudvalget: Arild Townhill 
Truppen har været på omkring 17 spillere der har deltaget i fællestræningerne og den individuelle 
træning. 
2 Hold et i 3. division og et kval. hold: 
P. g. a. Corona blev sæsonen halveret og der blev kun afviklet 3 runder alle på fremmed bane. 
Divisionsholdet mødte: Mollerup, Århus 2 og Kalø. Resultat: Nedrykning til 4. div. 
Kval. Mødte Norddjurs, Lübker og Kalø. Resultat: Bliver i kval, rækken. 

Valg til Bestyrelsen: 
Vi skal i dag sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer som heldigvis stadig udøver en frivillig indsats 
i golfklubben. 

Irene og Ole. Irene fortsætter som formand for Sponsorudvalget. Ole fortsætter i Turnerings og 
HCPudvalget og i Diciplinærudvalget. 

Ole har jeg et specielt forhold til. Dels spiller vi med hinanden en gang om ugen. Dels var det ham 
der lokkede mig ind i Bestyrelsen. 
30 år. Det kræver en speciel hyldest. Du skal optages i Hall of Fame. Kontingentfri for ever.  
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Norddjurs Award i Rougsøhallen den 29. januar 2021 Klubben har indstillet dig til titlerne. Du er 
indstillet til Idrætsrådet Årets Træner/leder og Norddjurs Kommune Årets frivillige leder. 

Der var ingen spørgsmål Ol beretningen. 

BERETNINGER FRA UDVALGENE : 

BANEUDVALGET 

Baneudvalget OlreNelægger årets arbejdsopgaver i samarbejde med chefgreenkeeperen, 
som  dereeer har ansvaret for, at arbejdet udføres af ham og hans medhjælpere.  
  
Det er udvalgets vigOgste opgave at planlægge en opOmal udnyNelse af de midler, der er afsat i 
klubbens budget.  
  
Første prioritet er nødvendig klipning og pleje af bane og anlæg. Desuden et konOnuerligt arbejde 
med at forbedre oplevelsen ved at spille golf i Grenaa Gol/lub.  
  
Sidste nye Oltag er teestedet på hul 16. Tidligere var det som bekendt et par 3 hul, hvor man ikke 
kunne se green, hvilket var mildest talt uheldigt. Det skyldes, at der er usædvanligt meget flint i 
kalkbakken, som derfor ikke kunne udjævnes ved anlæg. Det er min opfaNelse, at der er bred 
enighed om at det er blevet et meget bedre hul eeer denne ændring. Hullet mangler dog fortsat 
en finpudsning måske i form af en bunker eller anden finklipning, men skal ses som en del af den 
nye udviklingsplan, som er i støbeskeen. Banens nuværende udviklingsplan er for længst over 
sidste salgsdag, og vi skal derfor i vinter have lavet en ny plan for 2021-2016. 
  
Vi har netop modtaget en rapport fra DGU´s banearkitekt vedrørende vore bunkere. Nogle burde 
omlægges, andre bygges rigOgt op, andre blot have sandet skieet og flere bør sløjfes, da de ikke er 
i spil og vedligeholdelsen omkostningstung. Større ændringer vil indgå i kommende 
nye  udviklingsplan. 
Et andet element er en klimaOlpasning Ol mere koncentrerede nedbørsperioder samt længere 
perioder med manglende nedbør. Dræning eller evt. sOer på lavereliggende områder og måske 
øget fairwayvanding på andre områder kan også komme på tale. 
  
Grenaa Goljane blev i sin Od ikke anlagt eeer forskrieerne, hvilket har betydning for 
maskinparkens nedslidning og vedligehold. Desværre slides maskinerne ekstra meget og med 
hyppige nedbrud, hvilket betyder løbende reparaOoner. Vi håber, at vi ved rekdig omhu og 
påpasselighed kan undgå alt for store maskinnedbrud i årets løb. Dog skal vi inden sæsonstart 
2021 have investeret i en semirough- og en greenklipper. 
  
Vandingsanlægget voldte store problemer ved sæsonstart, men vi har nu moderniseret og fornyet 
meget af det elektriske kredsløb på banen. Desuden har vi fået nyt/opdateret styresystem, så vi 
forventer styringen kører problemfrit de første år.  
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I Baneudvalget og på vegne af banepersonalet håber vi på jeres forståelse og tålmodighed, hvis I 
undervejs på jeres runde møder banepersonalet, som er i gang med at gøre banen endnu bedre. 
  
Både Baneudvalget, greenkeeperne og Bestyrelsen sæNer stor pris på jeres gode ideer, ris eller ros, 
så vi kan få en god dialog med det formål at gøre vores bane endnu mere aNrakOv. Allerhelst 
skrieligt, så vi ligesom jer også kan koncentrere os om have en god dagens golfrunde.  

I denne kommende Od er det meget vigOgt at vi passer på banen. Husk nu at reNe nedslagsmærker 
op og lægge tørv på plads. Hold øje med hjemmesiden og følg de vejleninger der kommer fra 
Greenkeeperen. 

Vintervejen. 
Der er planer om en ny vej rundt om hul 4, da områderne både højre og venstre for teestedet er 
meget fugOge. I vinterperioden er der to veje rundt om søen, højre og venstre. SOl din vogn bag 
teestedet og amængigt af slaget, så vælg hvilken vej du vil gå. 

Vi har hae besøg af en bunkerkonsulent fra DGU, og nu venter vi spændt på hans rapport. 

BANE- OG SERVICEUDVALGET 

Corona-situaOonen har som bekendt præget sæsonen og dermed også på dagligdagens funkOon 
og gøremål for udvalget, idet retningslinierne for banekontrollen var ganske uklare - i hvernald i 
foråret, ligesom fortolkningen af de lokale regelsæt også var diskutable. 
Alle udvalgsmedlemmerne har som sædvanlig på runderne i overvejende grad oplevet posiOve 
Olkendegivelser over banens standard – især fra green-fee gæsterne. 
Ingen ”graOster” er truffet udover enkelte ”9-huls medlemmer” på de bagerste huller, som så er 
blevet anmodet om at få spillet ”legaliseret”. Ellers har banekontrollens funkOon været 
koncentreret om at medvirke Ol et fornueigt flow på banen. 
Udvalgsmedlemmerne har hereeer diskuteret udvalgets egentlige berekgelse, idet flere har givet 
udtryk, at det godt kunne opleves som at Baneservice- og kontrolfunkOon er overflødig. Eeer 
indførelse af den digitale bookingsystem er indført er der ikke konstateret graOster, og i og for sig 
har det kun været i de ret sjældne ”spidsbelastninger”, at hjælp Ol opretholdelse af den ønskede 
flow har været nødvendig. 
Spørgsmålet er derfor, om ikke ressourceforbruget er for højt i forholdet Ol udbyNet. Udvalget 
indsOller derfor Ol klubbestyrelsen, at Service- og banekontroludvalget som en forsøgsordning går 
på ”stand by” i næste sæson. 
Såfremt der hereeer alligevel viser sig et behov, og hvis det er ønskeligt, er udvalgsmedlemmerne 
selvfølgelig villige Ol at genoptage funkOonerne. 

BEGYNDERUDVALGET 

Tilbageblik på sæsonen 2020
På grund af corona har det været helt anderledes i denne sæson.
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Der har været aflysninger på alle vores planlagte Åbent hus arrangementer helt frem til
starten af juni måned.
Grenaa Messen i weekend d. 14 & 15 marts. ( næste år d. 13 & 14 marts ) ( Aflyst )
Åben hus arrangementer d. 4 & 18 april samt 10 maj. ( Aflyst )
Golfensdag søndag d. 26 april. ( Aflyst )
Første Åbent hus arrangement var i weekenden d. 6 & 7 juni med stor tilslutning.
Golfensdag var søndag d. 21 juni med stor tilslutning.
Spil med dag søndag d. 23 august med stor tilslutning.
Starten på træning mandag med Arild d. 8 juni & torsdagsmatch d. 11 juni.
Der har været rigtig mange begynder til vores kaninmatch hver torsdag.
På grund af den sene opstart valgte vi at forlænge træningen frem til d. 15 oktober med
afslutningsmatch lørdag d. 17, hvor der var 15 der deltog.
Matchen var inddelt i A - B & C rækker så alle kunde vinde med deres handicap.
Status på vores prøvemedlemmer i år pr. 9 november:
Prøvemedlemmer i alt 78 stk. indmeldt 52 stk. udmeldt 12 stk. og 14 stk. fra spil med
dagen er stadig i prøveforløb.
Vi vil meget gerne have flere frivillige der kan hjælpe til vores firma event,
torsdagsmatch, Åbent hus arrangementer og nye tiltag til vores begynder.
Der har været mange nye og gamle golfspiller igennem begynder forløbet i denne corona
sæson, vi byder alle velkommen og håber de har fundet sig godt tilrette i klubben. Jeg
håber alle de nye har fundet sammen i små grupper, så der er nogen at spille med i løbet
af vintersæsonen.
Husk at benytte jer af den gratis prøvelektion i TeeBox inden Jul. ( grupper af 4 stk. )
En stor Tak til alle der har hjulpet til med at få tingene til at glide i denne specielle corona
sæson, det gælder alle i begynderudvalget og alle de frivillige, uden jer kan det ikke lade
sig gøre at få afviklet alle vores arrangementer i løbet af året.
Begynderudvalget

ONSDAGSHERRENE 

En kort bemærkning fra onsdagsherre – formanden. 
Onsdag d. 3. juli var der ikke forårsafslutning. Derimod var det vores opstart Ol det der blev Ol 
vores onsdagsherreturnering i år. En noget forkortet udgave i coronaens tegn. 
Vi havde planlagt vores årlige udflugt Ol 22.august. Den blev ikke Ol noget på grund af alt for få 
Olsagn om at komme med. Om det skyldtes en generel ulyst Ol at deltage i disse ture eller om det 
var coronaen der havde indflydelse, vides ikke. 
Lørdag d. 3. okt. var der årsafslutning, hvor der eeerfølgende blev uddelt årets priser. Disse kan ses 
på vores hjemmeside. Igen i år havde vi valgt at spille Texas scramble.  
Og igen igen i år skal der fra formanden lyde et lille suk…. I løbet af året er der vel et sted mellem 
75 og 80 forskellige der spiller med i onsdagsherrerne. Og det er rigOg fint. Det kunne være dejligt 
om der var flere der deltog i vores arrangementer. Flere gange har der været mellem 25 og 30, og 
det synes jeg ikke er ret mange. Så jeg vil gerne opfordre alle jer herrer Ol at deltage i vores 
arrangementer. Det er fakOsk skidesjovt J. Jeg modtager også  gerne gode ideer Ol hvordan vi kan 
få flere med.. 
Der skal lyde et stort tak Ol onsdagsherreudvalget for deres arbejde i løbet af året. Uden jer var der 
jo ikke noget onsdagsherre.  
Herfra vil jeg gerne sige tak for i år. Håber vi alle, og flere Ol, ses næste år. 
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TIRSDAGSDAMERNE 

Udvalget mødtes sædvanen tro i februar måned for at planlægge sæson 2020. 
Sæsonopstart: 
En dags golf tur 
Match mod, Ebeltoe, Kalø og Norddjurs  
Afslutningsmatch 
Og alle Orsdagsmatcher.  
Men så lukkede landet ned ...  
Og Orsdagsdamerne lukkede også ned.  
Den10 juni så alt lyst ud og vi startede op med spil om Orsdagene og vi nåede også 
afslutningsmatch, inden landet igen lukkede. 
Benedikte nåede at sæNe Pink cup i gang med en alternaOv og coronavenlig spilleform - tak Ol alle 
jer der støNede op omkring Pink Cup.  
Vi sendte over kr. 18.000, - afsted hvilket vi finder utroligt OlfredssOllende, omstændighederne 
taget i betragtning.  
Trods den usædvanlige sæson, har vi været Olfredse med Olslutningen og vi håber, at sæson 2021 
bliver normaliseret.  
DeNe var en kort informaOon fra Orsdagsdamerne, et år hvor corona overskyggede alt.  

TORSDAGSSENIORER 

Vi er en klub i klubben, hvor alle medlemmer kan være med – damer fra 50 år og herrer fra 55 år. 
Vi spiller hele året og betaler 10,- kr. pr. gang. Seniorudvalget består af 6 personer hvoraf 3 er på 
valg hvert andet år 
Når vejret Ollader det, spilles der hver torsdag hele året, 18 huller med gunstart kl. 08.30 om 
sommeren og 09.00 vinter. For dem der ønsker kun at spille 9 huller er der start på 1. tee kl. 10.30 
hhv. kl. 11.00 sommer og vinter. 
Denne fordeling medfører at der midt på formiddagen er ca. en Ome frigivet Ol greenfee- spillere.  
Eeer spillet mødes vi i klubhuset for hygge og præmieuddeling, Præmierne består i det daglige 
af indsamlede goljolde. I sommersæsonen er der er 3 klappepræmier hver med 3 nye logobolde. 
Vi har i årets løb været 109 der har spillet seniorgolf.   
Som gennemsnit af spilledagene fra grundlovsdag Ol og med 1. oktober har der været 49 på banen. 
Største antal var 57 den 1. oktober Normalt spiller vi 2 gange med vores venskabsklubber. 
Norddjurs, Mollerup og Randers Fjord. 1 gang hos os og en gang hos dem.   
CoronasituaOonen medførte desværre at alle planlagte møder blev aflyst. 
Sommersæsonen begynder for seniorernes vedkommende normalt omkring 1. april hvor der 
åbnes med en greensome over 18 huller og sluNer med en Texas Scramble over 12 huller. Ingen af 
disse matcher er afviklet i år.Der er tradiOon for en forårstur over 3 dage og en eeerårstur over 2 
dage. 
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Forårsturen der var planlagt Ol Sønderjylland måNe aflyses. Eeerårsturen blev udvidet Ol 3 dage 
med base på Pejsegården og spil på banerne. Skanderborg, Himmelbjerget og Søhøjlandet. 
 Årsafslutning og Julefrokost der normalt samler ca. 70 deltagere kan ikke gennemføres i 
indeværende år.  
 Julefrokost Ol foråret?? 

TURNERINGSUDVALGET 

Vi startede med at flyNe åbningsturneringen, da vi troede Coronaen blot ville vare et par måneder, 
men som alle ved er vi ikke i hus endnu. 
Turneringer vi fik i hus var så Sponsor og Frivillige med 52 deltagere, Nybolig turnering med 74 
deltagere, Klubmesterskaberne med  98 deltagere og Cafe matchen med 50 deltage, Tak Ol 
alle  deltagerne, Ollykke Ol vinderne og tak Ol  hjælperne. 
Turneringsudvalget går i december i gang med at lave et program for 2021 i det vi håber på mere 
normale Olstande!! 
Datoer i allerede nu kan krydse af i Kalenderen:  Klubmesterskaber 2021 bliver den 28.8 -29.8 
Golfens dag den 25.  April  og Spil med dag  den 15. August. 
Vores  4. Divisionshold skal møde : Lubker – Randers - Randers Fjord. 
Vores kvalifikaOons hold 1 skal møde : Norddjurs – Mariager Fjord – Kalø 1. 
Vores kvalifikaOonshold 2 skal møde: Lyngbygård – Aarhus Ådal – Søhøjlandet 2 .    spilledatoer 
kommer først i december. 
Kort rapport fra Handicapudvalget: 
Det var spændende at se og følge med i  hvad der ville  ske, når man selv skulle føre sine score ind 
på Goljox  og  her er tallene: 
Score i april 200 – Score i maj 713 – score i juni 1067 – score i juli 1043 – score i august 1194 – 
score i september 1249 – score i oktober 722 Score i november 94….ialt 6282. Ikke noget dårligt 
resultat, så forsæt endeligt i 2021. 
 Til slut : aldersfordelingen i Grenaa Gol/lub  er ændret :  gruppen 40-59 tæller nu 166 og gruppen 
over 70  tæller 168.  Så vi i gennemsnit alle er bliver yngre 
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SPONSORUDVALGET 

Der er mange udfordringer i at få sponsorater Ol klubben. Det er en svær opgave – men det 
er trods alt lykkedes at få styr på årets sponsorarbejdet. Vi nåede det lige inden vi blev 
overrumplet at Covid 19.  
Vi er stadig meget få klubmedlemmer i sponsorudvalget Ol at gøre det vigOge stykke 
arbejde for klubben. Men vi har heldigvis nogle få ildsjæle som gør alt hvad de kan, for at få 
firmaerne ind som sponsor. Jeg må sige, at en vis skuffelse er der, når jeg tæller 4 ildsjæle i 
udvalget ud af knap 600 medlemmer!!!  
Vi er allerede godt i gang med arbejdet for at få lavet nye sponsoraealer for det nye år. I 
2021 skal vi gerne have flere sponsorater hjem. Derfor er vi allerede gået i gang med 
arbejdet. Det er vigOgt at være ude med ”snøren” allerede nu her inden nytåret.  
Jeg vil også appellere Ol alle klubbens medlemmer om at støNe op om vores sponsorer, 
med indkøb og gerne med en bemærkning om at firmaerne støNer gol/lubben, så bliver 
sponsoraterne nemlig synlige.  
Et kraeigt opråb skal også lyde Ol alle udvalg. I SKAL kun bruge vores sponsorer, ved bl.a. 
indkøb af præmier. I kan se inde på hjemmesiden hvem der er sponsorer lige nu.  
I 2021 fortsæNer vi med at udbyde det aNrakOve Olbud Ol Guld- og Sølvsponsorer; nemlig 
et x-antal prøvemedlemskaber, som sponsor evt. kan give Ol sine medarbejdere. Vi har 
erfaret, at det smiNer af på klubbens liv, at virksomhedernes medarbejdere, som dyrker 
golf sammen herude i friOden -har en rigOg god effekt af det sociale liv blandt kollegaerne, 
at de har den fælles interesse.  
Inde på vores hjemmeside bliver sponsorerne også profileret som henholdsvis Guld, Sølv 
og alm. Golfsponsor mv.  
Ud over alle de forskellige sponsorpakker som vi sælger, er der også nogle sponsorer som 
vælger at støNe klubben med naturalier i form af ydelser og gaver som klubben ellers selv 
skulle financierer. Det har en stor værdig og betydning. Der er også firmaer, som ikke er 
medlem af sponsorklubben, men som bidrager med gaver, præmier, udfører arbejde og 
giver rabaNer, som er guld værd for klubben.  
Ekstra ordinært har vi som noget nyt fået 2 VIP-sponsorer i hus i år. Nemlig Grenaa Havn A/
S ved Hul 16 og Djurs Møbler ved Hul 1. På sigt er målet, at vi får flere af disse VIP-
sponsorater solgt.  
I år blev det kun Ol 2 sponsormatche pga. Corona situaOonen. Nemlig Nybolig- og Golfcafé 
matchen. Vi havde solgt flere, som desværre ikke kunne gennemføres. Sponsorerne 
deltager med præmier og opnår derved en rigOg god eksponering af virksomheden. 
SamOdigt med det, bliver de også synliggjort i vores nyhedsbrev, hvor de også dér har 
mulighed for at profilerer sig. Så vi vil prøve at få flere sponsormatche i det nye år.  
Nogle sponsorer har igennem året amoldt en firmadag herude med golf, også på par 3-
Banen og dereeer hygget sig herinde i caféen eller ude på terrassen. Det har vi fået meget 
god respons på. Også en stor tak Ol jer frivillige, som har hjulpet Ol med spillet ude på 
banen. I den forbindelse er der også stor ros Ol Golfcaféens mad og servicering.  
Den 9. august blev sponsorerne tradiOonen tro inviteret Ol årets Sponsormatch med de 
øvrige klubmedlemmer, som har hjulpet Ol med frivilligt arbejde i løbet af deNe år. Klubben 
er meget glade for den indsats, som de frivillige hjælpere gør. Det vil jeg nu også kalde et 
slags sponsorat.  
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Ad. 3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ kasserer Ove Lund 
            
    Se Årsrapport for perioden 1.oktober 2019 Ol 30. september 2020 (bilag) 

    Restancer diskuteres - handling : der sendes rykkere med kort betalingsfrist. 
    Green-fee gennemsnitspris  diskuteres - 115 kr, rabatordninger diskuteres. 
    Regnskabet godkendes enstemmigt . 

Ad. 4  Budget for det kommende år og fastsæNelse af medlemskonOngent/indmeldelsesgebyr v/     
    OL 

    Se Årsrapport for perioden 1. oktober 2019 Ol 30. september 2020 (bilag) 

    KonOngenter fastholdes på nuværende niveau - d.v.s. ingen sOgning 
    KonOngentet godkendt. 
    Budget godkendt enstemmigt. 

Ad. 5  Forslag fra bestyrelsen. 
     
    Der var ingenforslag fra bestyrelsen. 

Ad. 6  Forslag fra medlemmerne 

    Der var ingen forslag fra medlemmerne 

Ad. 7  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Ad. 8  Bestyrelsen 

   På valg : 
    - Hans Husum (modtager genvalg) 
    - Irene Albrechtsen (modtager ikke genvalg) 
    - Ole Lyng (modtager ikke genvalg) 
    - Kim Nielsen (modtager genvalg) 

     Hans Husum og Kim Nielsen genvalgt. 
     Formand Anthony Bjerregaard  meddeler at bestyrelsen er reduceret fra 7 Ol 5 medlemmer. 
     Jfr. Vedtægterne § 7 

    Suppleanter: 
    Bestyrelsen foreslår Benedikte Ellehauge og Torben Bach sørensen 
    Begge valgt 

Ad. 9  Valg af revisorer og suppleant 
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    På valg: 
     - Gunner Sørensen (modtager genvalg) 
    - Mogens Adamsen (modtager genvalg) 
    Suppleant: 
    - Åse Madsen (modtager genvalg) 
    Alle genvalgt. 

Ad. 10 Eventuelt 

    Ingen emner Ol deNe punkt 

Afslutning ved formanden 
    Anthony takkede for alle indlæg og for god ro og orden 
    Tak Ol Mogens Lyng og Irene Albrechtsen for deres indsats med overrækkelse af blomster m.m., 
    også tak Ol dirigent Claus Lynge.  

Referent    Dirigent 
Benedikte Ellehauge   Claus Lynge 

Bilag: 
Årsrapport for perioden 1. oktober 2019 Ol 30. september 2020 
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