
 

Jernbanefritid. 
Golfafdelingen. 

 

Referat fra afdelingsmødet i golf. 
Lørdag den 10. september 2016, i Fredericia`s Golfklubs klubhus, Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia. 
  

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Valg af sekretær 
4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 
5. Afdelingslederens beretning 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af afdelingsleder, for 2 år. 
    Henrik Kahr, Hovedstadens Jernbane-Idræt. (Modtager genvalg) 
 

A: Valg af udvalgsmedlemmer, for 1 år. 
    Henrik Alsted-Svendsen, Hovedstadens Jernbane-Idræt 
    Finn Slotø Thomassen, JIF Århus. 
 

8. Afdelingens fremtidige virke 
9. Afslutning 
  
Tony Andersen, kontaktperson, åbnede mødet med første punkt på dagsordenen med valg af en dirigent. 

1. Valg af dirigent: 
Günther Johansen blev foreslået og valgt. 
 

2. Godkendelse af forretningsorden: 
(Forretningsordenen var desværre ikke tilstede, blev refereret med de vigtigste ting vi skal arbejde efter). 

Afdelingsmødet omfatter indtil 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening. 
Alle beslutninger - bortset fra vedtægtsændringer - afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 
Dagsordenen for afdelingsmødet skal mindst indeholde: De punkter som er på denne indkaldelse 
Der var enighed om at vi arbejdede efter det oplyste. 
 

3. Valg af sekretær: 
Tony Andersen blev foreslået og valgt. 
 

4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter: 
JIF Århus 3 stemmer - Hovedstadens Jernbaneidræt 3 stemmer i alt 6 stemmer 
 

5. Afdelingslederens beretning: 
Da afdelingslederen ikke var tilstede, blev der ikke afholdt en beretning. 
Dirigenten supplerede med at der var afholdt 2 stævner, et forårsstævne og så et om efteråret. 
 

6. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

7. Valg af afdelingsleder, for 2 år. 
Henrik Kahr havde over for kontaktperson oplyst at han var villig til genvalg. Der var ikke andre emner, så 
derfor blev Henrik Kahr genvalgt for en periode for 2 år. 
 
 



A: Valg af udvalgsmedlemmer, for 1 år. 
Henrik Alsted-Svendsen, Hovedstadens Jernbane-Idræt. Ønskede ikke genvalg, Brian Kaarslev blev 
foreslået, ingen andre emner så derfor blev Brian Kaarslev valgt for et år. 
Finn Slotø Thomassen, JIF Århus, modtog genvalg, blev herefter genvalgt for et år. 
Herefter ser udvalget ud som følger: Brian Kaarslev HI samt Finn Slotø Thomassen JIF Århus. 
 

8. Afdelingens fremtidige virke: 
Da afdelingslederen ikke var tilstede, blev der ikke oplyst en køreplan for den nye sæson. 
Dirigenten supplerede med, der bliver nok afholdt 2 stævner, et forårsstævne og så et om efteråret. 
 
9. Afslutning: 
Kontaktpersonen nævnte om det gode resultat der var blevet lavet til USIC stævnet i Wichy, det var flot 
med en 5`plads i herre og dame rækken samt de individuelle resultater var godkendt. Derefter takkede han 
Henrik Alsted for sit arbejde i udvalget og bød Brian velkommen samt Finn Slotø tillykke med genvalget. 
Der blev spurgt til de Nordiske Mesterskaber? Da det Nordiske samarbejde ophørte den 1.maj 2016 
afholdes der ikke Nordiske Mesterskaber mere, så lige pt. er der kun USIC tilbage og indtil videre er der 
heller ikke nogen som ved hvor det skal afholdes henne næste gang. Der takkes for god ro og orden 
Herefter rejste de deltagende sig og udråbte et leve for Jernbanefritid.  
 
 
 
 
 

Tony Kim Andersen                                                                                                                                                Günther Johansen 

                                              Referent                                                                      Dirigent 
 
 
 
 
 


