
Referat af Generalforsamlingen for MS for 2022. 

1. Valg af dirigent. 

Erik Enggård valgtes til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, 

og derfor var gyldig. Der var 18 personer til stede. 

2. Formandens beretning. 

Carsten Dollerup forlagde årsberetningen over årets gang i klubben. Vi var i 2022 i alt 74 

medlemmer. Og at vi nåede på over 1.300 runder golf i 2022. Fordelt på 36 matcher. Der lød en 

stor tak til de trofaste sponsorer, som er med til at gøre MS til et dejligt sted at spille golf. 

Sommerudflugten gik i år til Traudelberg i Hamburg, med deltagelse af 19 personer. Der blev spillet 

4 venskabsmatcher i 2022, mod henholdsvis Give og Brande på hjemmebane med 2 sejre til følge 

og Vejle og Jelling på udebane, med 2 nederlag til følge. Til begge hjemmematcher kom der godt 50 

greenfee gæster, hvilket betød en indtægt for Gyttegård Golfklub på 10.000 Kr.  Der blev også 

spillet en match mod Lady Section, med en sikker sejr til herrerne.  Vi deltog igen i år i Østjyske 

Mens Sections mesterskaber i Fredericia. Mod Fredericia, Vejle, og Odder. Her måtte vi dog nøjes 

med en 4. plads. Traditionen tro, blev der også spillet Ruder Cup mod Jelling, Brande og Give. Her 

trak Gyttegård det længste strå og vandt med 19,00 point, og med Jelling på anden pladsen med 

13,25 point. Brande blev nr. 3 med 8,75 og endelig Give som nr. 4 med 7,00 point. Vinderne i OoM i 

A-rækken blev Svend Kamp og i B-rækken blev det Søren Vinther. Vinderne i Putts blev i A-rækken 

Kim Fyhn og i B-rækken Villy Ågaard. Årets ElgTyr blev Alex Pedersen. Der vil som noget nyt blive 

laven en vinter turnering hos Lars Wegas i Egtved, hvor der spilles simulator golf. Der blev også 

sendt en stor tak til de mange frivillige der har hjulpet gennem sæsonen. Og en speciel stor tak til 

Ditte for det store arbejde efter at forpagterne er stoppet i cafeen.  

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden anmærkninger. 

4. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

5. Bestyrelsen bestående af Carsten Dollerup, Brian Majlund, Kaj Verner Hansen og John Pedersen 

blev genvalgt. 

6. Suppleanterne Jan From Pedersen og Dennis Walter blev genvalgt. 

7. Som revisor blev Andreas Jensen genvalgt. Og som suppleant blev Erik Enggård genvalgt. 

8. Kontingent for 2023 bliver forhøjet til 700,- Kr. 

9. Under eventuelt, blev bestyrelsen opfordret til at der fremover altid sættes tidspunkt på hvornår 

der afholdes briefing før en mach. Med hensyn til sommerudflugten 2023 får bestyrelsen indhentet 

tilbud fra forskellige baner. Der blev talt både Sverige og Tyskland. Problemet med Sverige er at der 

kommer 4 gange brobiss på denne tur. Bestyrelsen vender tilbage så hurtigt som muligt med hvor 

og hvornår turen finder sted. 

 

Bestyrelsen takkede for et godt samarbejde i 2022, og ser frem til den kommende sæson. 

 

 


