
Ramlernes årsmøde 2021 
 

Tilstede: 13 ramler 

Årsmødet er blevet udsat pga. Corona situationen 

 

1. Valg af dirigent: 

a. John valgt som dirigent. John konstaterede at årsmødet var indkaldt efter reglerne. Det er 

indkaldt på mail den 20/7-21 og lagt på hjemmesiden den 26/7-21. John gav herefter ordet til 

formanden 

2. Formandens beretning for 2021 

a. Det har været mærkeligt år. Vi var jo ramt af Corona restriktionerne, så det sociale klubliv 

forsvandt næsten fuldkommet. Ramlerne formåede dog at spille 24 tirsdag med gennemsnit på 

80 deltagere hver gang. Ramlerne fik lært at bruge elektroniske scorekort. Og vores P/D 

matcher blev afviklet på en helt ny måde. Ramlerne var gode til at overholde reglerne. De 

planlagte tours til Toscana og Sverige blev aflyst. 

b. Banen står rigtig godt. Vi havde dog en del ”dollarspot” sidste år, men dem har greenkeeper 

og de frivillige fået has på. En stor tak til dem. Der har været en diskussion om vores præmier, 

men bestyrelsen fastholder gavekort til Cafe Harekær og Golfexperten 

c. Vi sluttede med 115 medlemmer i oktober 20. 

d. Turneringer mm. 

i. Ryder cup blev vundet af Skovbo i 20 og af Harekær i 21. der er endnu ingen der har 

vundet på udebane. I hulspils turneringen deltog 24 som endte med at Henrik 

Jørgensen vandt. Der er kommet kritik af at man spiller med ¾ hcp i hulspils 

turneringen. Ole Højer som står for turneringen, laver et prøve år hvor der spilles med 

fuldt hcp. 

ii. Årets ramler  Mathias Pico(Tillykke) og Årets rutcher Peter Malmos gik fra 20,1 til 8, 

2 i hcp.                                                                                                                       

Beretningen er taget til efterretning 

3. Regnskab og budget 

a. Willy fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 4745,-. Vores egenkapital steg fra 

26000 til 31000. Vores overskud er kommet fordi der ikke har været uddelt så mange præmier.  

Regnskabet godkendt 

4. Budget 

a. Budgettet fremlagt og godkendt. Kontingentet er det samme som sidste år 

5. Der er ikke indkommet nogle forslag hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne 

6. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg… Der er ikke nogen der stiller op til valg, så alle 

er genvalgt 

a. Det opfordres til at hvis man har lyst til at være med til at bibeholde det sociale fællesskab 

som ramler er, kan man melde sig som interesseret 

7. Evt. 

a. Jens Kolding vil gerne have optimeret Ramlernes kommunikation. Vi skal ud til flere. Der er 

pt. 42 der er brugere af Facebook siden. Har man noget information man gerne vil dele med 

andre Ramlere kan man sende det til bestyrelsen, som sørger for at det kommer ud 

i. Bestyrelsen overvejer om vi skal forsætte med ”længste drive” da det kun er fåtal der 

deltager i den konkurrence. Der ses på andre konkurrencer hvor der flere der kan være 

med 

8. Tak for god ro og orden 

 

 

 

For ref. Arild 

 


