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Referat fra Tif Golf Generalforsamling den 10. januar 2017 

Formand Mogens Christoffersen (MC) bød de fremmødte velkommen til årets 
generalforsamling og ønskede godt nytår til alle. 

1. Valg af dirigent 

Generalforsamlingen startede herefter med punkt 1 hvor MC foreslog Henrik Kamp som 
blev valgt. 

HK gennemgik materiale med bekendtgørelser og kunne bekræfte at 
generalforsamlingen var indkaldt på lovlig vis. 

                1a.    Valg af referent  

Bjarne Rasmussen blev foreslået og modtog jobbet. 

2. Bestyrelsens beretning 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

Arbejdsholdet har fungeret godt igen i år, og MC takkede for den kæmpeindsats og høje 
arbejdsmoral som holdet har præsteret. 

Tif Golf havde 15 års jubilæum og årets tur for arbejdsholdet gik til Fredensborg 
Golfklub med golfturnering og efterfølgende blev der festet på Conventum (LO Skolen). 

MC takkede sponsorer for støtte. 

Klubbens julefest blev afholdt tidligere end normalt. 

MC oplyste at hærværk desværre er et fast punkt på programmet. Der er udført 
meningsløst hærværk med ødelæggelse af den franske dør og overvågningsanlægget, og 
der er tilsyneladende intet stjålet fra klubhuset. 

Omkring banen roste MC banen tilstand gennem hele året, og greenen på hul 6 er omlagt 
i to omgange af arbejdsholdet. 

Der har været besøg af fremmed greenkeeper som har givet gode råd. 

Omkring flere greens er lysforholdene dårlige for greenens græs, hvorfor der er søgt 
kommunen om tilladelse om udtynding af bevoksning tæt på disse, og dette er bevilget 
og vil blive udført straks i det nye år. 

Der har været forsøgt at holde ukrudt nede ved vertikalskæring på græsområder, men 
det har ikke været den store succes. 
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Der har været nedbrud på maskiner. Græsklipper brudt sammen, men hurtigt repareret. 
Der skal investeres i nye knive til klipper. 

MC oplyste at medlemstal var nedadgående og ventelisten ikke så lang mere, men Tif 
Golf er stadig et godt alternativ til de større baner og der tilgang fra flere unge som 
stiller op til arbejdsholdet. 

Vedr. matcher håbede MC at matchudvalg vil tage dette op. Kaninmacher har været 
tilfredsstillende med nye medlemmer, og dette vil fortsætte fremover. 

3. Godkendelse af beretning 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen 

4. Kasserens regnskab 

Anne Holmdal fremlagde regnskabet med fin balance og budget for 2017 

5. Godkendelse af regnskab 

Regnskab blev godkendt uden spørgsmål 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent blev fastsat til kr. 800,- 

7. Fastsættelse af green fee 

Green fee blev fastholdt på kr. 50,- 

8. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde stillet forslag om at der fremover kun vælges en suppleant til 
bestyrelsen. 

Dette blev vedtaget. 
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Der er også indkommet en forespørgsel vedrørende en container til opbevaring af 
golfudstyr. 

Dette kan i flg. MC ikke lade sig gøre af to grunde. 

1. Der må ikke udføres flere tilbygninger (container) på grunden 

2. Hvis det kunne lade sig gøre skal der være skabe til hver enkelt, hvilket ville være 
uoverkommeligt for klubben. 

Forespørgslen kan derfor ikke efterkommes. 

9. Valg 

Morten Jevanord modtog ikke genvalg som næstformand, og i stedet blev foreslået 
Jesper Kanstrup som modtog valget. 

Anne Holmdal ønskede ikke genvalg som kasserer og bestyrelsen foreslog Merete 
Wichmand som modtog valget. 

Jesper Kanstrup ønsker ikke genvalg som suppleant og bestyrelsen foreslog Bjarne 
Worsøe som modtog valget. 

Edit Jensen ønsker ikke genvalg som revisor og bestyrelsen foreslår Kirsten Garfield som 
uden deltagelse i dagens møde har indvilget i at modtage valget. Kirsten Garfield blev 
valgt. 

Randi Christoffersen var på valg og modtog genvalg som revisorsuppleant. 

10.Debat 

Ordet var frit og der blev drøftet ting omkring mailingliste, det blev oplyst at der vil 
komme mobilepay i klubhuset og at der vil kunne ske tilmeldinger til golfmatcher over 
nettet, hvilket en mente ikke var i orden, hvorfor dette skal vendes i bestyrelsen. Jim 
foreslog at der skal etableres et fast matchudvalg at der skulle findes en 
minimumsgrænse for hvor få man vil afholde match for og at det burde koste 25 kr. at 
tilmelde sig for at undgå afbud eksempelvis fordi det regner. 

Jim, Morten Jenavor og Jesper Kanstrup indvilgede i at udgøre det faste matchudvalg. 

MC takkede Anne Holmdal og Morten Jevanord for deres indsats for klubben. 

Morten Westergaard takkede på vegne af Tikøb Idrætsforening Tifs. Golf for det store 
arbejde og ønskede godt nytår. 

Herefter takkede Henrik Kamp som dirigent for god ro og orden hvorefter 
generalforsamlingen var slut. 
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Efterfølgende holdt MC en takketale for Anne Holmdal for hendes kæmpestore indsats 
for golfklubben og nævnte at en stor epoke sluttede og at Anne havde sat et meget stort 
præg på klubben. MC takkede for et mangeårigt samarbejde, og håbede hun ville blive 
ved med at arbejde for golfen på andre pladser, hvilket hun lovede med et håb om at 
der stadig kunne være brug for hende. 

Herefter sluttede aftenen med hyggeligt samvær over kaffe/øl/vin/vand 

Tikøb den 17. januar 2017  

Bjarne Rasmussen
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