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1. december 2021 
Indkaldelse til GAF Danmarks ordinære generalforsamling 23. november 2021, kl. 19.15, Rønnes Hotel og 
Restaurant, Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev  
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af regnskab med revisionspåtegning og godkendelse.  
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingent  
 a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
5. Behandling af bestyrelsens forslag. 
 § 5 ORDINÆR – OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november måned, dog senest den 15. 
november på det af bestyrelsen herfor besluttede tidspunkt og sted. 

  
Til  
 § 5 ORDINÆR – OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november måned, på det af bestyrelsen  
herfor besluttede tidspunkt og sted. I tilfælde af omstændigheder, hvor det ikke er tilladt at 
forsamles, kan generalforsamlingen afholdes med et system, der giver mulighed for elektronisk 
deltagelse og anonym stemmeafgivelse 
 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 30. september. 

Til 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 
1 kr. pr aktivt medlem for de 2 første medlemmer og kr. 0,50 for hvert efterfølgende medlem. Aktive 
medlemmer opgøres i henhold til DGU,s medlemsstatistik pr. 30 september året før. 
Ændres til: 

Til: 
0,50 kr. pr aktivt medlem. Aktive medlemmer opgøres i henhold til DGU,s medlemsstatistik pr. 30 
september året før. 

 
6. Behandling af medlemmernes forslag. 
 Ingen forslag indkommet. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Annette Bruun Syversten, villig til genvalg 
Jan Lauridsen, villig til genvalg 
Hans Henrik Brandt, ønsker ikke genvalg, men fortsætter som GAF’s repræsentant i IT-
samarbejdet med GolfBox og Dansk Golf Union 
Bestyrelsen foreslår følgende kandidat til nyvalg: 
Tuula Undall, Smørum Golfklub  
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8. Valg af revisor 
 a. Stine Kiel Larsson ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Brandt, Søllerød Golfklub 
9. Eventuelt 
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Referat fra Generalforsamlingen den 23. november 2021 

 
Ad. 1: Valg af dirigent: 
Christian Philip, der er direktør på Lyngbygaard Golf, blev valgt som dirigent. Christian takkede for valget, 
og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad. 2:  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år. 
Keld Lynge, formand for GAF Danmark, aflagde bestyrelsens beretning for 2020. Keld bød alle velkommen, 
og forklarede hvorfor Årsmødet var lagt i Fjerritslev. 
 
P.t. har GAF Danmark 133 medlemmer fordelt på 91 klubber og 15 sponsorer. 
 
2020 har været præget af diverse COVID-19 restriktioner, som har medført, at planlagte ERFA-møder enten 
er blevet aflyst eller gennemført med ganske få deltagere. 
 
Rønnede blev aflyst. Der blev arrangeret et nyt i Køge, hvor blot fire mødte op. I Fredericia deltog fem, i 
Aalborg deltog syv, og i Kokkedal deltog 10 personer. 
 
Der har også været afholdt diverse møder/uddannelser. 
Ved Golf & Service i Roskilde deltog 14 personer, og i Hedensted deltog 22 personer. Mødet mellem PGA, 
DGA og GAF blev afholdt som planlagt i Dragør. De efterfølgende møder blev aflyst. 
 
GAF Danmark var repræsenteret i forbindelse med årsmødet hos GAF Sverige, hvor bestyrelsesmedlem 
Christian Tage Hansen deltog. 
 
Der har også været et del webinarer med sponsorer blandt andre GLFR, Söderberg og Partners, Dansk 
Grafisk System, ProBox24, GolfBox. I snit deltog 15 personer pr. møde.  
 
Der skulle også have været afholdt webinar med Golfhæftet, ECOR og Cart Golf, men de møder blev alle 
aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 
 
Der har været afholdt GAF klubmesterskabet 2020 i Odense Eventyr Golf. Espen Mikkelsen, Randers Golf 
Klub blev GAF Klubmester og Peter Jespersen fra Club Car blev Sponsor klubmester. 
 
Der har også været afholdt GAF klubmesterskabet 2021 i Silkeborg/Ry golfklub, hvor Espen Mikkelsen fra 
Randers Golf Klub blev GAF Klubmester og Peter Selmer fra ProBox24 blev Sponsor klubmester. 
 
Keld takkede desuden DGU for et godt samarbejde og at GAF ser frem til endnu et godt år i samarbejde 
med DGU og GAF Danmark. 
 
Medlemmerne godkendte formandens beretning. 
 
Ad. 3: Fremlæggelse af regnskab med revisionspåtegning og godkendelse. 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer 
 
Ad. 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingent  
 a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
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Budget blev fremlagt og godkendt uden kommentarer 
 
Ad. 5: Behandling af bestyrelsens forslag 
Bestyrelsens forlag blev vedtaget uden kommentarer 
 
Ad. 6: Behandling af medlemmernes forslag 
Der er ikke indkommet nogle  
 
Ad. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Annette Bruun Syversten, villig til genvalg. Blev genvalgt 
Jan Lauridsen, villig til genvalg Blev genvalgt 
Hans Henrik Brandt, ønsker ikke genvalg, men fortsætter som GAF’s repræsentant i IT-
samarbejdet med GolfBox og Dansk Golf Union 
Bestyrelsen foreslår følgende kandidat til nyvalg: 
Tuula Undall, Smørum Golfklub – blev valgt. 

 
Keld Lynge takkede Hans Henrik Brandt mange gange for hans store virke i GAF bestyrelse og at bestyrelsen 
ser frem til at Hans Henrik fortsat varetaget dialogen med GolfBox 
 
Ad. 8: Valg af revisor 
 a. Stine Kiel Larsson ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Brandt, Søllerød Golfklub. Hans Henrik Brandt blev valgt. 
 
9. Eventuelt 
Det var bred enighed blandt de fremmødte, at førstedagen på årsmødet 2021, blandt andet valget af tema 
og foredragsholder, havde været en succes.  
 
Bestyrelsen blev bedt om at fortsætte med at arbejde i den retning. 


