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Referat af generalforsamling Vallø Golf 23. marts 2022 

 
 

For den ordinære generalforsamling er fastsat følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Som dirigent blev Finn Vidø valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var 

lovligt indkaldt. 

Stemmetællere blev valgt Hanne Z og Gitte Kure 

Der var 47 stemmeberettigede der deltog i mødet. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og 

samarbejdet med Vallø Golfcenter 

Jytte stod for beretningen, som også blev vist på Power Point. 

Den skriftlige beretning kan ses på hjemmesiden 

Bestyrelsesberetningen blev godkendt. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Henning Birkehøj gennemgik det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

4. Forslag: 

a. Bestyrelsens forslag 

b. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag 

 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Budgettet blev gennemgået af Henning Birkehøj 

Vedtaget at kontingentet forbliver uændret 

 

 

6. Valg af formand, lige år.  

Jytte Storm er på valg. Bestyrelsen indstiller Jytte Storm til genvalg 
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Jytte Storm valgt med applaus 

 

 

7. Valg af næstformand, ulige år. 

Flemming Knudsen var ikke på valg og fortsætter som næstformand 

 

  

8. Valg af min 1, max 7 bestyrelsesmedlemmer yderligere (2 år)  

• På valg er Marianne Bardenfleth - ønsker ikke genvalg 

• Bestyrelsen indstiller Henning Birkehøj til genvalg - Genvalgt 

• Bestyrelsen indstiller til nyvalg Charlotte Dahl for 2 år. -Valgt 

• Nyt medlem til bestyrelsen blev også valgt Morten Jørgensen fra Eliten 

for 1 år 

 

9. Valg af en 1. og 2. suppleant (1 år). Mia Quorp og Pia Jacobsen er villig til 

valg, Bestyrelsen indstiller de 2 personer til valg. 

Begge valgt 

 

 

10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (1 år) 

 Det bliver Beierholm Revision Køge, som indtil videre er revisor 

 

 

 

11. Eventuelt 

a) Et medlem ønsker at hjælpe Ukrainske børn og give dem tilbud om at 

komme ned til Vallø Golf og spille. 

b) Der kom et forslag om at søge Tryk Fonden for at få flere vogne på banen, 

til ældre mennesker. 

 
 

 

På bestyrelsens vegne   den 15. marts 2022 

Jytte Storm 

Formand for Vallø Golfklub 
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Det fulde årsregnskab for 2021 er tilgængelig på vor hjemmeside www.valloe-golf.dk 

Inde på medlemsområdet password: vgk123 
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