
 

Generalforsamling Jernene 
Herreklubben i Brøndby golfklub 

 

Generalforsamling i Jernene 

Tirsdag den 26. okt. 2021  

Kl. 17:00 i klubhuset 

Referat 

 
1. Valg af dirigent  

Finn Ulbæk Andersen blev valgt som dirigent 

 

2. Valg af referent  

Bestyrelsen foreslår Per Rasmussen 

 

3. Formandens beretning for 2021 

 

Året startede som tidligere med at få de sidste detaljer på plads, så årets Aktivitetsplan 

2021 for Jernene kunne offentliggøres og publiceres på klubbens hjemmeside.  

Faktisk startede planlægningen af året med en afslutning af året før, med afholdelse af 

generalforsamling for året 2019 til 2020 i Jernene. Her måtte vi sige farvel til Finn U 

Andersen som formand og bestyrelsesmedlem i Jernene og samtidig mistede vi også en 

betydelig arbejdsindsats – de pensionister kan jo mange ting og har meget tid 😊 – men 

tak til Finn for hans store indsats. 

Da der ikke rigtig var nogle i den nye bestyrelse der kunne magte at overtage den 

tidligere formands betydelige arbejdsload, blev det besluttet på den gennemførte 

generalforsamling i 2020, at der skulle oprettes forskellige arbejdsgrupper, der kunne 

hjælpe til med at få de i Jernene forventede aktiviteter gennemført for golfåret 2020 / 

2021. 

Der blev derfor oprettet følgende grupper: 

Gruppe 1 Madgruppe: Dion Ungstrup og Leif Tagesen 

Gruppe 2 Turneringsgruppe: Per Rasmussen, Leif Jacobsen, Per Nielsen 

Gruppe 3 Sponsorgruppe: Johnny B. Hansen 

Gruppe 4 Golfboxgruppe: Bruno Berthou, Dennis Møller, Michael B. Hansen, Allan 

Gøtze  

Gruppe 5 Nye medlemmer: Krølle, Peter Lethin, Jesper Morgils, Helmer Sternberg 

Formanden for Jernene – undertegnede Knud Striib og Jernenes bestyrelse havde så 

opgaven med at få de pågældende grupper inspireret, givet dem støtte og samle op på de 

gode initiativer fra grupperne. 

Tak til alle de frivillige der har medvirket til at få Jernenes aktiviteter gennemført.  

Golfåret 2021 startede selvfølge med corona restriktioner, men der blev heldigvis også 

tid til golf, selvom vi desværre ikke havde nogen mulighed for at være samlet. Med 

tiden blev det dog bedre og vi kunne starte første spisedag den 4. maj med smørrebrød.  

I Jernene har der i året 2020 /2 021 været og der er fortsat et medlemstal på 100 

medlemmer, hvoraf 85 også har indbetalt til præmier, hvilket også fremgår af 

regnskabet.   

Som medlem af Jernene har man i året 2020 / 2021 kunne deltage i de faste planlagte 

tirsdagsrunder med mange forskellige spilformer, samt haft mulighed for at kunne 

deltage i de udbudte ekstra arrangementer, som f.eks. Kønnenes kamp, Gennemgående 

hulspilturnering – der var ny på programmet, RyderCup, Weekendtur og Spil på 

fremmed bane. Der har som andre år været en makker turnering, putte konkurrence og 

ikke mindst den gennemgående Eclectic. Hvad betyder Eclectic – oversat lidt frit 

betyder det, ”En spilform hvor man forbedrer/kombinerer elementer (golfspillere) fra en 

række forskellige kilder (ormedræbere, stræbere og hajer)”. 



Der sendes en stor tak til Ole Hansen, der også i år har administreret Eclectic 

turneringen. 

Også en stor tak til Bruno – for hans generelle store indsats med den nye 

hulspilsturnering, samt for at informere flittigt til medlemmer af Jernene.  

Dejligt at se, at så mange medlemmer af Jernene er mødt op til denne 

generalforsamling, samt til gratis spisning. Vi er i år blevet introduceret til at skulle 

anvende en ny madleverandør (Café Fairway), hvilket også er logisk nok, hvis vi gerne 

vil bevare muligheder for at kunne købe mad og drikkevarer fra en café i vores klub. 

Med den nye leverandør har vi også lige skulle lære madplanen at kende, men der er 

blevet serveret god mad og der har generelt set været tilfredshed med, hvad der blev 

serveret.  

Den opmærksomme læser af regnskabet vil måske kunne se at spisning med betaling 

var til nedsat pris, i budget skulle det havde kostet 75,- kr. at spise med på en maddag, 

men der er i årets løb kun blevet opkrævet 70,- kr. pr. spisning – men til næste sæson vil 

prisen altså være 75,- kr. 

Tak fordi I er mødt op, og vi håber på bestyrelses vegne, at vi ser endnu flere 

medlemmer i Jernene i 2022. 

 

 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab  

 

Det blev foreslået bestyrelsen at bruge af de opsparede midler fx ved at sætte præmierne 

op eller betalingen ned. Regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 

blev godkendt. 

 

 

5. Fremlæggelse af budget og herunder kontingentfastlæggelse for 2022  

 

Budget vedlagt som en del af regnskabet 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2022 fastholdes på 300,00 kr.  

Bestyrelsen foreslår at præmiefee for 2022 fastholdes på 150,00 kr.  

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

 

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

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

  

Per Rasmussen (130-1703) er ikke på valg  

Leif Tagesen (130-837) er ikke på valg  

Hasse Rønnov (130-432), er på valg og modtager gerne genvalg  

Knud Striib Nielsen (130-992), er på valg og modtager gerne genvalg  

Dion Ungstrup (130-3068) er på valg og modtager gerne genvalg  

 

Bestyrelsen foreslår valg af følgende til bestyrelsen 

 Bruno Berthou  

 Jan Clausen (Krølle) 

 

 Alle foreslåede kandidater blev valgt. 

 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 2022 

 

Som revisor foreslår bestyrelsen genvalg af Kai Dinesen (130-232), der er villig til 

genvalg  

Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen genvalg af Bo Kjærulf (130-1855), der er 

villig til genvalg 

  

Begge foreslåede kandidater blev valgt. 

 

 



8. Forslag fra bestyrelsen 

 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

9. Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke besluttes) 

 På forespørgsel blev det oplyst at rygtet om, at Jernene havde udtrykt utilfredshed med 

 caféen kunne afvises. Det blev oplyst, at Mandagsklubben havde været fuldt tilfreds 

 med caféen. 

 

 Jesper orienterede om, at der var udarbejdet en ny brochure, der vil blive udsendt med 

 en mail til medlemmer med opfordring til at hjælpe med velkomst til kaninerne og 

 andre nye medlemmer. 

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 
 

 

Brøndby den 10. oktober 2021 


