
 

 

 

2022 

Golf Club Danois – Cote d`Azur 

Referat 

 

Ordinær Generalforsamling onsdag den 30 marts 2022 kl. 10.30 

 

Le Manoir de L Ètrang,  26250 Mougins 

 

Formanden Mads Barslund bød velkommen og henviste til første punkt i indkaldelse 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

a. Myrna Hald blev valgt til dirigent og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og at der var 24 

stemmeberettigede tilstede, der var ikke afgivet fuldmagter. 

2. Beretning om klubbens virke i  2021. (Indlæg fra turneringslederne) 

a. Mads henviste til udsendt materiale og talte derefter om behovet for 

sammenhold i klubben. GCD skal ses og opfattes som een klub med 

mange aktiviteter. Ingen aktivitet er bedre eller vigtigere end andre. 

b. Der var ved årsskiftet 125 aktive medlemmer i GCD 

c. Handicap styringen syntes at fungere uden væsentlige problemer 

d. Fra 2022 er der sket en omlægningen af 18 huls turneringerne fra 2  til 

1 om ugen på forskellige baner.  Indtil d.d. har der været pæn 

tilslutning. 



e. Turneringslederne Inger, Asger og Myrna orienterede fra tirsdags-, 

onsdags- og fredagsturneringerne. 

Beretningen gav anledning til en række kommentarer hvoraf kan nævnes: 

Flere af medlemmerne ønsker bedre information om GCD’s turneringer m.v.  

Generalforsamlingen ønsker at GCD’s ”Hjemmeside skal have et 

eftersyn/opdatering. 

Der var ros til turneringslederne for deres store indsats. 

Et medlem forespurgte om muligheden for at, GCD,s kunne få en afdeling i 

Danmark. Formanden og mange af de tilstedeværende mener ikke at der pt. 

er behov for det. 

Sluttelig blev beretningen fra Formand og turneringsledere godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

a. Connie fremlagde regnskabet, som viste et underskud på 516 €  mod et 

planlagt på € 5000. Årsagen er primært aflysninger og bedre 

sponsorindtægter end budgetteret 

b. Udformningen/præsentationen af regnskabet blev kritiseret som 

vanskelig at overskue 

c. Regnskabet blev godkendt  

 

4. Fastlæggelse af budget for 2023 samt revurdering af budget for 2022. 

Fastlæggelse af kontingent for 2023 

a. Budgettet med et underskud på ca. € 8000 i 2022 og € 9000 i 2023 blev 

godkendt. Kontingent for 2023 på 75 € blev ligeledes godkendt  

 

5. Forslag fra bestyrelsen / orientering 

a. Asger gav et indlæg om Ansvarsforsikring og dækning af samme og 

opfordrede kraftigt til at gennemgå egne forsikringer for at sikre, at der 

er dækning ved skader i golfturneringer. 

 

6. Forslag fra medlemmerne (ingen) 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 



 


