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1. Valg af dirigent 

Iver Raun 

 

2. Formalia omkring indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling 

Godkendt 

 

3. Oplæg ved formand Mikael Killerich 

Mikael takkede for det flotte fremmøde, da omkring 80 medlemmer var mødt 

op. Mikael orienterede om, at grunden til mødet var, at inden ny kontrakt 

med ny baneejer Henning Filbert laves, da er det vigtigt for bestyrelsen, at vi 

alle står sammen, så vi kan bevare den gode ånd og hygge vi har i klubben. 

Det er fortsat vigtigt, at vi fortsat har frivillige hjælpere, således vi kan holde 

den standard banen har. Der er tale om at vedligeholde og pleje det vi har. 

Alle bakkede op. 

 

4. Debat og holdning til ny lejeaftale, samt konsekvenser af denne for Hedens 

Golfklub. 

Ny lejeaftale er endnu ikke i hus, men både baneejer og bestyrelsen er enige 

om, at det er i begges interesse, at vi har en god klub og baneejer Henning 

Filbert har en god golfbane. 

Baneejer oplyste, at han ikke vil blande sig i klubdriften. Han håber på et godt 

samarbejde. Han oplyste, at han havde købt et stk. jord, for at sikre det til 

Hedens Golfklub. Han har sørget for, at der er kommet nyt tag på forrummet i 

klubhuset, sørget for at både klubhus, bagrummet og havemøbler er malet og 

det lille hus på grunden vil også blive sat i stand og senere lejet ud. Han 
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lovede at levere 1 palle belægnings sten til udskiftning foran klubhuset ved 

toiletterne. 

De omkring 80 fremmødte medlemmer gav bestyrelsen fuld opbakning til 

bestyrelsen kan lave en god aftale/kontrakt med baneejer. 

 

5. Evt. 

Det var vigtigt for de fremmødte, at kontingent ikke stiger. Formanden 

orienterede om, at som det ser ud nu med de medlemmer vi har og de 

sponsorer vi har, så vil kontingent ikke stige. Men hvis der pludselig er mange 

udmeldelser og sponsorer som ikke længere vil støtte klubben, så kan vi ikke 

love, at der ikke vil ske en stigning på et tidspunkt.  

 

Der kom en forespørgsel på nye havemøbler til terrassen, men det er klubben 

selv som skal stå for denne udgift. 

  

Der kom et ønske om at gøre reklame for at klubben fortsat består i f.eks. 

klubbladet og de omkring liggende aviser, for at fortælle, at der ingen hold er i 

alle de rygter der har gået. 

 

Der var også et stort ønske om, at baneejer Henning Filbert ville vise sig lidt 

mere på banen og evt. til arbejdsdage. 

 

 

 


