
 

 

 

Referat fra afdelingsmødet i golf 

Lørdag den 5.september 2015, på Sct. Knuds Golfbaner, 5800 Nyborg 

 
 

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. Afdelingens fremtidige virke 
8. Afslutning 
 

Tony Andersen, kontaktperson, åbnede mødet, med første punkt på dagsordenen, valg af en dirigent. 
 

1. Valg af dirigent: 

Günther Johansen blev foreslået og valgt. 
 

2. Godkendelse af forretningsorden: 

Günther gennem gik forretningsordenen og der var enighed om at vi arbejdede efter den, ingen 
bemærkninger. Der blev oplyst om at Jernbanefritid var forsinket og der var derfor ikke indkaldt efter 
forretningsordenen, da der skal indkaldes med 6 ugers varsel, men var sendt ud til klubberne pr. mail da 
man blev underrettet om at bladet var forsinket. Der var ingen indvendinger så mødet kunne forsætte. 
 

3. Valg af sekretær. 

Tony Kim Andersen blev foreslået og valg. 
 

4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter: 

Hovedstadens Jernbane-Idræt,  3. 
JIK Esbjerg,    3. 
JIF Århus,    3. 
Atkins,    2. 
Stemmer i alt,                       11. 
 

5. Afdelingslederens beretning: 

Da afdelingslederen ikke var til stede, blev der ikke afholdt en beretning. 
 

6. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 
 

7. Afdelingens fremtidige virke 

Da afdelingslederen ikke var til stede, var det udvalgsmedlemmet som fortalte at man vil fortsætte med 2 
stævner om året som hidtil. De sidste 2 stævner op til et USIC stævne bruges som udtagelsesstævner. 
Günther oplyste om at der den 10. september 2016 vil blive afholdt Jernbanemesterskab i Fredericia i 
forbindelse med et ”Jubilæums” arrangement, Jernbanefritid afholder et storstævne med alle de 
aktiviteter der kan samles. 
Jens Kuld: Hvordan med udtagelse til Nordisk Mesterskab? 
Günther Johansen: Vi afventer svar fra Sverige om de vil fortsætte som medlem af det Nordiske 
samarbejde, de har indtil den 1. maj 2016, og kommer der et negativt svar fra svenskerne vil det Nordiske 
samarbejde ophøre. Finland har trukket sig ud på grund af økonomien. Der skal være 3 Nordiske lande for 
at kunne afholde et Nordisk Mesterskab. Norge vil ikke afvikle landskampe. 



8. Afslutning: 
Der var ingen afsluttende bemærkninger fra deltagerne, hvorefter udvalgsmedlemmet Henrik Alsted 
Svendsen gik i gang med at uddele præmier. 
Henrik Alsted Svendsen takkede til sidst for god ro og orden. 
 
 
 

Referent           Dirigent 

Tony Kim Andersen         Günther Johansen 

 
 


