
Generalforsamling i Vestfyns Golfklub. 
- 2016 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. Årets resultat blev et overskud på kr. 31.700.  

 

Mandag den 7. marts afholdt Vestfyns Golfklub sin årlige generalforsamling, hvor lidt over 100 

stemmeberettigede var mødt frem for at høre formandens beretning og vælge nye medlemmer til bestyrelsen. 

 

- 2016 har budt på mange store og små opgaver i de respektive udvalg, siger formand Morten Delcomyn 

og fortsætter. Det var derfor træls, at vi i bestyrelsen i januar 2017, måtte udsende en pressemed-

delelse om, at vores formand Bjarne Madsen ønskede at forlade bestyrelsen. Jeg håber dog, at vi 

fortsat kan drage nytte af Bjarne Madsens mange kompetencer til gavn for Vestfyns Golfklub. 

 

Banen i Vestfyns Golfklub, som efter manges udsagn er en fremragende og dejlig bane, skal fortsat udvikles 

og vedligeholdes. Derfor fremlagde formanden for banepleje Bjarne Kristiansen bestyrelsens tanker for et 

kommende vedligeholdelsesarbejde, som vil blive igangsat i efteråret 2017. 

 

- Vi ønsker at renovere et antal herreteesteder, så de lever op til de standarter, som medlemmerne og 

vore greenfeespillere ønsker. På den måde kan bibeholde det gode ry, som vores bane har. Dette vil 

naturligvis ske indenfor rammerne af bestyrelsens mandat, siger Bjarne Kristiansen. 

 

Klubben afholder traditionen tro Golfens Dag den 30. april, hvor nye medlemmer vil kunne besøge Vestfyns 

Golfklub, så de ved selvsyn kan prøve kræfter med golfens mysterier. 

Vestfyns Golfklub tilbyder, at alle nybegyndere, der starter med et golfkørekort i april måned, kan indmelde sig 

i klubben og alene betale kontingent svarende til 1 kvartal for resten af året. 

 

Valgt til bestyrelsen blev: 

Morten Delcomyn (formand) 

Per Munk (Næstformand og Strategi) 

Preben Elbek (Kommunikation og Markedsføring) 

 

hertil kommer 

Bjarne Kristiansen (Banepleje) 

Hans Jensen (Sponsorer) 

Birgit Møller (Sport) 

Kirsten Bjerrum Hansen (Medlemspleje) 

 

så bestyrelsen nu tæller 7 medlemmer, der er klar til arbejdet i 2017 til gavn for medlemmerne. 

 

Formanden afsluttede generalforsamling med en stor tak til Bjarne Madsen og Thommy Pedersen for deres 

arbejde i bestyrelsen. Herudover var der også en stor tak til alle de frivillige, der gør det muligt, at 

medlemmerne kan komme og nye en god runde golf. 

 

Skulle man være interesseret i at læse mere om Vestfyns Golfklub henvises til klubbens hjemmeside: 

www.vestfynsgolfklub.dk, hvor man også finder yderligere information om klubbens arbejde og 

kontaktpersoner i sekretariatet. 

http://www.vestfynsgolfklub.dk/

