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Ordinær Generalforsamling 3. oktober 2019 – Referat

Captain Birger Knudsen bød velkommen til generalforsamlingen, hvor ca. 50 medlemmer deltog.

Valg af dirigent:
Preben Olesen blev valgt som dirigent.

Årsberetning ved Captain – Birger Knudsen. 
Vi  har  i  Præsidiet  brugt  vinteren  til  at  forberede  sæson 2019.  Desværre  måtte  vi  aflyse  vores
sæsonstart lørdag den 30. marts. Men kom i gang torsdag den 4 april.
Vejret i år har været lidt blandet i forhold til 2018, hvor der var meget tørre og svedne baner. Men
jeg synes alligevel, at vi har haft en rigtig god sæson med en god tilslutning hver gang.
Vi har i år været 101 medlemmer mod 106 i 2018.
Kontingent er nedsat med 100 kr. til 500 kr. I 2018 var det 600 kr. 
Igen i år kørte vi igennem uden sommerpause med 3 uger i juli, hvor man kunne møde op og spille
uden regulering,  og det talte ikke med i  mens mester,.  Jeg lagde mærke til,  at  der  var et  godt
fremmøde.
En stor tak til Niels for opsætning af matcher og udsendelse i golfboks og mails.

Sponsorer:
Igen i år har vi mødt stor velvillighed fra vores sponsorer, Vi er meget taknemmelige for denne
opbakning, der gør at de har leveret præmierne til alle vores matcher. 
Igen i år har Anette været sponsor for mad og en øl til dagens sponsor.
En rigtig stor tak til alle sponsorerne.
Vi har sagt tak på den måde, at vi har afholdt en sponsormatch med spisning den 13. september.
En stor tak til Niels Holbech og Kaj for deres arbejde med at skaffe sponsorerne.

Dagsture og Ryder Cup:
Årets Dagstur ”Light” gik i år til Brundtland Golfcenter den 15. juni. Der var 24 deltagere, hvor
man selv kørte, spillede en runde golf og efter matchen spiste frokost. Det var regnvejr hele vejen
derned, men rigtig fint vejr imens vi spillede golf.
Den 17 august var der 30 deltagere på en dagstur til Holstebro Golfklub, som var med bustransport,
og med spisning i Hedensted. Niels Hansen kørte med bags begge dage, tak for det. Der må vi
indrømme, at vi ikke lige havde vejrguderne med os, kraftig regn på de første 9 huller for de fleste.
Men humøret var højt, det var dejligt, at man ikke lader sig gå på af lidt vand.
Ryder Cup blev afholdt den 29. juni, og blev en meget tæt opgør mellem de 2 hold. Efterfølgende
var der spisning og hyggelig samvær.
Her må jeg sige tak til Morten for godt arbejde med at lave dagsture og Ryder Cup.

Hulspil:
Som noget nyt i  år,  er  der blevet afviklet  en hulspils  match,  med lidt  begynder vanskeligheder
angående at for aftalt kampen mod den man skulle møde inden for tidsfristen, som vi havde sat. Der
er blevet fundet en vinder og en runner up, som bliver hyldet senere under eventuelt.

Venskabsmatcher i 2019.
Vi skulle have haft besøg af Himmelbjerg, men de meldte fra, de vil ikke være med længere.
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Ude mod Jelling hvor vi tabte med 3 point. Jelling har siden meldt sig ud af samarbejdet. De vil
noget andet.
Ude mod Vejle hvor vi tabte stort.
Matchen mod Ladies blev vundet
Så det har på dette område ikke været så god en sæson. Eventuelle nye samarbejdspartnere vil det
nye præsidie se på.

Mens Mester 2019
Igen i år er der fundet en mens mester i A og B rækken og der er fundet de 3 der er nærmest flaget
på hul 9 som har været en gennemgående konkurrence igennem hele sæsonen. De vil blive hyldet
senere under eventuelt.
Der er igen år en vandrepokal til de 2 vindere af Mens Mester, og et golftrofæ til evigt eje. Tillykke
til de to.

Det præsidie, som vælges om lidt, afgør næste sæson.

Tommy gennemgår regnskabet i næste punkt på dagsorden.

Captains beretning blev godkendt.

Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren – Tommy Rathmann:
Tommy Rathmann gennemgik regnskabet, som viser et unerskud på ca.  3.500 kr. Når de sidste
omkostninger  til  generalforsamling,  sponsormatch  og  afslutningsmatch  er  betalt,  forventes  en
kassbeholdning på ca. 33.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Valg af Præsidiet:
Leif  Emil  Rasmussen  og  Jan  Ole  Kragsfeldt  blev  nyvalgt  til  Præsidiet.  Morten  Malling,  Kaj
Alfastsen, Niels Holbech og Niels Sundekilde blev genvalgt til Præsidiet.

Valg af revisor:
Tommy Rathmann blev valgt som revisor.

Forslag fra Præsidiet og medlemmer:
Der var ikke indkommet nogle forslag.

Eventuelt:
Der  blev  overrakt  pokaler  til  vinderne  af  Mens  Mester,  vinderen  og  runner  up  af
Hulspilsturneringen og til de 3 der var tættest på flaget på hul 9 i løbet af sæsonen.

Der var kritiske kommentarer til kassbeholdningens størrelse. Den blev forsvaret med usikkerheden
omkring næste års medlemstal og udgifter til arrangementer. 

Der blev ytret ønske om at arrangere en weekendtur som for år tilbage.

Juul Andersen takkede den afgående Captain for hans store indsats og overrakte et portræt af en
lykkelig golfspiller.
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Morten  takkede  de  afgående  Præsidiemedlemmer  Birger  og  Tommy for  deres  store  indsats  og
overrakte dem et par flasker vin.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen afsluttet.

På Præsidiets vegne

Niels Sundekilde
 


