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Captain Juul Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, hvor ca. 40 medlemmer deltog.

Preben Olesen blev valgt som dirigent.

Captain berettede om året, der er gået. 
Sæson 2017 har været en sommer, hvor vi ikke er blevet plaget af hedebølge og afsvedet græs på
fairways, men vi har fået en masse træning i blæst og regn. Trods lidt kedeligt sommervejr, synes
jeg, at vi har haft en rigtig god sæson med et pænt antal spillere hver gang. Det hænger naturligvis
sammen med, at vi igen i år har sat medlemsrekord, idet vi nu er 95 medlemmer. Vi spænder vidt.
Der er 54 år forskel på yngste og ældste medlem i Mens section. Vi har haft en match, hvor der var
40 slag forskel på højeste og laveste hcp. Det stiller naturligvis nogle krav til vores respekt for
hinanden, men jeg oplever ikke problemer i den retning. 
Vi forsøgte i år at køre igennem uden sommerpause i de vanlige tre uger. Om det var en succes ved
jeg ikke rigtigt, men en del mødte op til light arrangementerne.

Det er glædeligt at vi kan få den store opbakning fra vores sponsorer, ca. 30 forskellige sponsorer
bakker op omkring vores section. Sponsorerne har leveret præmier til alle de matcher vi ønskede,
hvilket er alle matcher, undtaget de 3 i juli måned, hvor vi kørte uden reguleringer, hold osv. Det er
flot.  Ligeledes  var  der  6  sponsorer,  som betalte  de  gode poloshirts  vi  fik  efter  et  langt  tilløb.
Indrømmet, det tog tid. Tak til sponsorerne. 
Vi afholder i morgen en sponsormatch, hvor alle vore sponsorer er inviteret til en runde golf med
efterfølgende spisning. 

Vi har haft mange gode oplevelser i sæsonen, tænk f.eks. på de to gange hvor Steen Tinning var her
og viste, hvad han kan med en bold. Det var fantastisk. 

Venskabskampen mod Jelling vandt vi, mod Himmelbjerget vandt vi, desværre tabte vi ret voldsomt
i Vejle, ærgerligt, 302 / 360. Vi tabte til Ladies Section.

I både A- og B-rækken er der i år en suveræn vinder. I  B-rækken Bjarne Jensen og i A-Rækken
Anders  Thorup  Møller.  Begge  har  reduceret  golfhandicappet  betydeligt  i  årets  løb,  mest
bemærkelsesværdigt er det, at Anders nu har etcifret handicap.
Der er i år en vandrepokal til de 2 vindere, og et golftrofæ til evigt eje. Tillykke til de to.

Det præsidie som vælges om lidt, afgør næste sæson.
Nuværende præsidie foreslår  at kontingentet nedsættes fra 700 kr. til 600 kr.
I øvrigt i store træk samme koncept næste sæson, men overvejelser om at lave en dagstur light, ved
at man selv kører ud på en fremmed bane, spiller, spiser en let frokost, laver præmieoverrækkelse
og kører hjem igen. Håbet er at få flere/andre medlemmer med.
Captains beretning blev godkendt.

Kassereren, Tommy Rathmann, var forhindret i at deltage, og Captain gennemgik regnskabet, som
viser et overskud på ca. 15.000 kr. Når de sidste omkostninger til generalforsamling, sponsormatch
og afslutningsmatch er betalt, forventes en kassbeholdning på ca. 16.000 kr.
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Budgettet for næste år viser et underskud på ca. 10.000 kr. Det er ikke hensigten at have en stor
kassebeholdning, men der skal være lidt til eventuelle uforudsete udgifter.
Regnskabet blev godkendt.

Kaj Alfastsen blev nyvalgt til Præsidiet. René Nørager ønskede ikke genvalg. Juul Andersen, Birger
Knudsen, Tommy Rathmann, Morten Malling og Niels Sundekilde blev genvalgt til Præsidiet.

Steen Dandanell blev genvalgt som revisor.

Der var forslag til nye vedtægter fra Præsidiet. Der var ikke andre forslag. De nye vedtægter blev
godkendt, og vil blive tilgængelige på klubbens hjemmeside.

Under eventuelt blev der ytret ønske om at arrangere en weekendtur næste år.

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

På Præsidiets vegne

Niels Sundekilde
 


