REFERAT FRA TORSDAGSHERRERNES GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 28.11.13

Fremmødte: Hele bestyrelsen og en håndfuld medlemmer, så vi var 10 I alt.
1. Valg af dirigent
Hans Trautner enstemmigt valgt
2. Valg af 2 stemmetællere
Peter W. og Kaj Åge valgt
3. Bestyrelsens beretning
Hans fremlagde en kort beretning og konstaterede, at året overordnet set har været en
succes både på og udenfor banen. Vi er nu over 110 medlemmer I Torsdagsherreklubben –
record.Der er spillet 23 matcher – tillykke til vinderne af de 3 rækker
Venskabsturneringer:
- Mod Kalø, hvor vi vandt
- Mod Aarhus og Ådalen , hvor vi blev nr. 2. Bestyrelsen mener vi skal fortsætte med at betale
for at spille i de andre klubber, da det er deres ønske. Men punktet tages op senere I aften.
- Lubker - østjyske mesterskaber – afviklet I efteråret, - men den skal flyttes til om foråret
- Tysklandsturen - blev desværre ikke til noget, på trods af at tidspunkt og pris var meldt ud I
ekstra god tid. Vi må konstatere, at der ikke er den fornødne interesse for ideen.
Sponsormatch - gennemført i Vejle I foråret og på vor egen bane I efteråret
Indkøb:
Nye trøjer indkøbt I år - men der er stadig nogle til overs, så flere kan få
Handicapregulering - gennemført - men det skal ændres fremadrettet – og bestyrelsen finder
ud af hvordan.
Planer for 2014Overordnet samme struktur, men bestyrelsen vil flytte de østjyske mesterskab til foråret
Tak tll alle medlemmer for en god sæson.
Spørgsmål til bestyrelsen på generalforsamlingen:
Jørgen H. synes det er for dårligt, at vi fortsat skal betale penge hos venskabsklubberne og
ønsker det taget op igen. De penge vi får ved denne ordning / betaling fra de øvrige klubber
går i torsdagsherrernes kasse.
HT mener ikke det skal laves om. Der blev dog udtrykt ønske om, at vi pressede de andre
klubber til at få lavet reglerne lavet om. HT bemærkede at deres formænd er enige med os
I, at det er en dårlig udvikling at vi skal betale for at spille på hinandens baner.

Matchregler:
Jørgen H. synes det er forkert, at reglerne ved venskabsmatcher er lavet om.
Bestyrelsen er enig og bestyrelsen vil arbejde på, at det er det nederste antal deltagere I en
match der tæller.
Matchprogram:
Da Ådalen og Aarhus som regel har de ringeste greens, blev der stillet forslag om, at vi I 2014
forsøger at få første match afviklet I Mollerup
Gunstarter:
Kaj Åge synes vi skal indføre en anden / forskellige spilleformer ved gunstarten, som giver
større blanding af medlemmerne
Jørgen H: Lad os droppe de skøre matcher med tre køller osv.
Jørgen H: Nærmest flaget – kunne vi ikke få vin istedet for spiritus
HFI: De præmier er lavet for at skabe en variation I præmieudbudet/ frit valg kunne måske
løse det.
Kaj Åge: Nej til mere udvanding af nærmest flaget – vi har brug for nyt måleudstyr og nogle
kasser til at opbevare blyant og blok I
Ved matcher - kan vi ikke få styr på hvor folk skal sidde. De der har gået sammen skal kunne
finde hinanden. Der bude være nogle skilte / mærkater, som kan styre arrangementet.
Bestyrelsen har noteret sig alle ideerne og vil arbejde videre med dem I 2014.
4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse / Steen Fuhr
Vi havde regnet med underskud, - vi fik et overskud på ca. 5200,- og vi har nu 25.445 i
kassen. Overskuddet kommer bl.a. fra gæsterne udefra til vores venskabsmatcher men vi
sparede også penge ved at droppe bussen op Kr. Himmelfartsturen
Sponsorindtægter: Vi fik færre sponsorer end forventet, men overskuddet fra sponsorer blev
alligevel ca. 7500, - .
Regnskabet er godkendt af kasserer NIels Victor Jensen.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for 2014 / Steen Fuhr
Budgettet er det samme for 2014 - uændret kontingent - 500 kr.
Vi sætter budgettet til medlemsaktiviteter op fra 8754 til 20.000 kr.
Der er plads til begejstring - og der kan også komme penge ind fra mere trøjesalg
Det blev aftalt at vi skal købe vores eget måleudstyr m.m. til par 3 hullerne!
Fælles bus blev også drøftet - god stemning for det.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7. Valg af formand
Genvalg til Hans Trautner
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg til André Køfli, Steen Fuhr og Henrik Fink Isaksen
9.Valg af 2 suppleanter
Genvalg til Knud Høgh- og Niels Victor Jensen
10.Valg af 1 revisor
Genvalg til Niels Victor Jensen
11. Valg af 1 revisionssuuppleant
Genvalg til Knud Høgh
12. Eventuelt
Vi tog en debat om uddeling af præmer / vin:
Der er almindelig enighed om, at det tager for lang tid, og en løsning efterspørges.
Vi må finde en anden form – og måske se på, hvad gør man andre steder
En idé kunne være at reducere antallet af præmier i de matcher, som ikke er gunstarter
Præmiebeviserne er ok - men de skal også kunne bruges fremover til betaling af matcher
Folk skal fremover gøres opmærksomme på at de SKAL bruge deres beviser.
Bestyrelsen tog debatten til efterretning og vil arbejde på, at præmieuddelingen I 2014
afvikles I et bedre tempo.
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