Jernbanefritid – Golf afdelingen
- afdelingsmøde i Golf Ledreborg Golfklub lørdag d. 22.09.2018 Referat:

1. Valg af dirigent.
Günther Johansen blev foreslået og valgt under klapsalver.
2. Godkendelse af forretningsorden.
Günther fremlagde forretningsordenen for afholdelser af møder i Jernbanefritid. Forretningsordenen
blev godkendt.
3. Valg af sekretær:
Hanne Kuld blev valgt.
4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter
Der blev undersøgt om der var 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening, og det var der.
3 fra JIF Århus og 3 fra HI afd.
5. Afdelingslederens beretning
Afgående formand Henrik Kahr var ikke til stede og havde ikke overdraget nogen beretning
Det blev oplyst at man ikke forventer USIC i 2019 da Irland er sprunget fra.
Der afholdes et møde i november måned i Belgien hvor næste års program i Euro Group bliver fastlagt
med stævner.
6. Indkomne forslag.
Forslag nr. 1: (vedtægtsændring – skal vedtages med 2/3 stemmer)
Retningslinjer for afvikling af golfturneringer. Forslagsstiller Søren Gade, JIF Aarhus.
Søren Gade bad om lille ændring til hans forslag,
Vedhæftet hele forslaget. (Ændret ifm. Bag bi, 6,3 og så først da HCP).
Dvs. vi nu spiller som DGU opfordre til og den i bedste spilleform vil dermed vinde.
Der blev spurgt om nogen i salen var imod forslaget, og da der ikke.
Alle 6 stemmer sagde også JA til forslaget, som hermed blev vedtaget
7. Valg af afdelingsleder, for 2 år.
Henrik Kahr, Hovedstadens Jernbane-Idræt. (Ønsker ikke genvalg)
Søren Gade blev foreslået – og valgt under klapsalver.
A: Valg af udvalgsmedlemmer, for 1 år.
Brian Kaarslev, Hovedstadens Jernbane-Idræt
Finn Slotø Thomassen, JIF Århus.
Både Brian og Finn blev valgt under klapsalver.
8. Afdelingens fremtidige virke
Den nye formand Søren Gade sagde at han nok ville ændre lidt omkring præmierne, og så lovede han
udmelding omkring datoer ville forsøgt informeret fra gang til gang, i god tid så alle havde en større
chance for at kunne være med til Golf arrangementerne.
Der ville være en fast rutine i afvikling af turneringerne i øst og i vest med øst igen til foråret 2019
også sensommer 2019 i vest, vest, øst, øst osv.
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