REFERAT FRA TORSDAGSHERRERNES GENERALFORSAMLING TORSDAG D.
4. DECEMBER 2014 KL. 20.00
Generalforsamlingen blev som noget nyt indledt med en julefrokost hvor 14 herrer
deltog. I selve generalforsamlingen deltog 24 medlemmer.
1. VALG AF DIRIGENT
Formand Hans Trautner blev enstemmigt valgt
2. VALG AF 2 STEMMETÆLLERE
Søren Mohn - Henrik Vinther
3. BESTYRELSENS BERETNING
HT - fortalte om sæsonen 2014 og om samarbejdet med de andre klubber.
Bestyrelsen har fået gennemført sin plan om, at vi ikke skal betale ekstra, når vi spiller
i de andre klubber.
Det er desuden aftalt, at i 2015 starter turneringen i Mollerup,- og slutter i Ådalen
Planen om nye spilleformer fik vi ikke introduceret i 2014, - men det vil bestyrelsen
forsøge i sæson 2015. Vedtagelsen om at vi ikke skulle spille nærmest flaget bliver
også ændret i 2015, så vi igen spiller - og måler nærmest flaget på par 3 hullerne.
Derudover fortalte HT om:
Det sociale i 2014 - Vi har været ca 100 tilmeldte, 33 i A, 49 i B, og 21 i C-rækken, og
det er flot. Men vi vil vi gerne lave det om, så rækkerne bliver nogenlunde lige store.
Turneringerne: Vi vandt fællespokalen i venskabsmatchen med Ådalen og Aarhus og
har fået pokalen til ejendom. En ny pokal skal derfor se dagens lys i 2015.
Vi vandt også matchen mod Kalø. Den østjyske turnering var vi også fint
repræsenteret i. Sidst men ikke mindst havde vi en rigtig fin Kr. Himmelfartsudflugt til
Hedensted.
Pokalerne i den gennemgående turnering gik i år til:
A- rækken - Andre Køfli
B- rækken - Henrik Vinde
C- rækken - Thomas Mohr
Økonomien: Vi har stadig styr på¨det, - selvom der har tæret lidt på
kassebeholdningen, at gamle præmiebeviser fra 2013 først er blevet indløst i år. Se
mere under pkt. 4.
Samarbejdet med sekretariat og restauranten er gået fint.

Hans orienterede om møde med “Klubberne i klubben”, hvor Mollerups formand
fortalte, at har klubbens økonomi det fint, - og vi er på vej med en ny overdækket
drivingrange. Seniorerne vil gerne have tordenhytter. Fremtidsplaner,- vi beholder hul
14 og 15, men ændre dem lidt.
M.h.t. 2015 - vi vil fortsætte med de matcher vi har men får ny rækkeinddeling.
A- rækken 0 - 11.6
B- rækken 11.7 - 16.1
C- rækken 16.1 og derover
Spørgsmål fra medlemmer
Kaj Aage Hoffmann: Registrering af scorekort ved de løbende matcher. Skal vi ikke
fremover sørge for, at folk der SKAL reguleres også bliver det.
Forslag: Hver torsdag skal være EDS-runder ?
Overordnet var der enighed om, at TH skal sørge for at få registreret flere scorekort fra
de enkelte matcher, så vi bliver reguleret op- og ned.
Det blev foreslået at i matcher hvor 2 spillere står lige, afgøres placeringen efter
laveste handicap. Idag anvender vi de sidste 9, 6, osv.
Den vejledende afstemning viste flertal for laveste handicap. Bestyrelsen tager endelig
stilling inden sæsonstart.
4. FREMLÆGGELSE AF KLUBBENS REVIDEREDE REGNSKAB TIL
GODKENDELSE
Steen fremlagde regnskabet. Det balancer så nogenlunde. Men præmiebeviserne har
voldt problemer, fordi der er blevet afleveret mange præmiebeviser fra 2013.
Det betyder at TH f_år et underskud på ca. 8000 kr. i sæson 2014. Vi har dog stadig et
overskud i TH´s kasse på ca. 17.000 kr. Men indlevering af 2013 beviserne
er der lukket for fra nu af.
5. FREMLÆGGELSE AF BESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET FOR DET
KOMMENDE ÅR
Næste års budget:
Sponsorer: Vi vil gerne bevare dem vi har.
Matchfee: Vi fortsætter med kr. 500 for hele sæsonen pr. medlem.
Udgifter til aktiviteter: Stiger lidt, - og vi vil gerne om vi kan bruge lidt af vort overskud
på nye aktiviteter
6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.
2 forslag fra Bjarne Hansen:

1. Flere forskellige holdturneringer. F.eks. i gunstarterne - f.eks. greensome og
foursome Best Ball, Geensome og Grusom osv.
God ide - men bestyrelsen får mere arbejde på denne måde, men hvis der er
medlemmer, som vil hjælpe til med afviklingen vil vi gå efter det.
Der var dog stemning for, at vi først og fremmest går efter turneringsformer, hvor alle
får lov til at spille deres egen bold færdig.
2. Spisning: Kan vi ikke få maden serveret ved bordene?
HT har clearet spørgsmålet med Simon, - og det er umiddelbart ok, at vi fremover får
serveret ved bordene. Så det vil vi forsøge at gennemføre, så alle får
serveret mad nogenlunde samtidig.
7. VALG AF FORMAND
Genvalg til Hans Trautner
8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Genvalg til André , Sten og Henrik
9. VALG AF 2 SUPPLEANTER Genvalg til Niels Victor - og Knud Høgh
10. VALG AF REVISOR - genvalg til Niels Victor
11. VALG AF REVISORSUPPLEANT - genvalg til Knud Høgh
12 EVT. Henrik Vinther: foreslår at vi tager til Holstebro Golfklub på Kr. Himmelfartsdag. Henrik
Isaksen har gang i nogle andre ideer. Siden generalforsamlingen har klubben
modtaget invitation fra Fredericia Golfklub. Endelig beslutning om udflugtsmål kommer
senere.
Henrik Isaksen: Forslag om en tur til Ry Golfklub - måske et nyt tiltag ?
Henrik Winter: Løbende hulspilsturnering i torsdagsherrerne. En rigtig god idé, som
Henrik Vinther er ansvarlig for at sætte igang i 2015.
Tak til alle for god stemning og frem for alt ro og orden :-)
M.v.h. Henrik Fink Isaksen, referent.

