Referat af generalforsamling i torsdagsherreklubben torsdag d. 10.12.15
Generalforsamlingen indledtes igen i år med en lille julefrokost for 10 fremmødte
Senere kom endnu et par medlemmer til, hvorefter vi gik igang kl. 19.30.
1. Valg af dirigent - Hans Trautner
2. Valg af 2 stemmetællere - Kaj Åge Hoffmann/ Hans Houlind
3. Bestyrelsens beretning: Hans fortalte om:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Aftalen med at skifte spillesteder i 3-klub turneringen, som nu er en realitet
Nye spilleformer, som foreslået af Bjarne, - hvor vi f.eks. spillede fra rød tee, og
Texas Scramble, som desværre måtte aflyses p.g.a. tordenvejr
Nærmest flaget, - er nu genindført via donation af målebånd fra Jesper Abel,
Registrering af scorekort, - vi har holdt fast i, at det skulle man selv sørge for, men diskussione kan tages op igen i aften, hvad angår 2016
Indførelse af laveste handicap ved samme score, - er nu indført
mad ved bordene er nu en del af aftalen med Simon som ønsket af flere
og hulspilsturneringen er også indført.

Vi har haft 94 medlemmer i klubben i sæson 2015 og det er pænt, da vi i 2014 havde 98. Vi kunne
måske godt bruge nogle yngre mennesker, da gruppen ældes.
Vindere i de 3 rækker i den gennemgående turnering blev:
Finn Pugholm , Jesper Abel og Ove Larsen vandt de 3 rækker.
Henrik Winther tog sig af arbejdet med at indføre en ny hulspilsturnering,
Klubbens samarbejdsrelationer:
-

Vi er populære hos Simon, - da vi køber en del - ikke mindst fadøl.
Vi har et godt samarbejde med sekretariatet - og klubbens bestyrelse

Spørgsmål til beretningen:
Kaj Åge: God torsdagsherretur, - men jeg vil gerne have at vi genindfører registrering af handicap
ved gunstarter.
Forsamlingen diskuterede forslaget, - og det blev aftalt, at vi i sæsonen 2016 laver registrering på
alle starter incl. gunstarterne, - og det blev besluttet at alle scorekort er tællende og alle bliver
reguleret, hvis adminstrationen af dette ikke er for stor.
Dette har forsamlingen endelig besluttet - og det er Hans ansvar at få det fortolket / beskrevet i
referatet / indført i sæson 2016 ved fælle hjælp.
Forslag fra Ole: Afslutningsmatchen lægges på en lørdag, - og følges op af en frokost.
Forslaget dukkede op under dette punkt, - og der er stemning for det.
Løbende hulspil: Der er for meget slendrian, og folk får ikke givet besked, - men vi skal finde ud af,
om dem, der ikke kan overholde reglerne, overhovedet skal have lov at spille. Henrik Winther var
selv enig, - og han er klar til at diskvalificere de spillere, som ikke overholder tidsfristerne.
Kaj Åge foreslår at Henrik Winther bemyndiges til at trække lod , hvis ikke han har hørt hvornår de
vil spille.
4. + 5.: Fremlæggelse af regnskab - og budget for 2016
Steen fremlagde regnskabet - og klubben har et overskud på ca. 6000,-

Overskuddet er opstået ved gode indkøb, færre matchdage, sponsormatacher m.m.
Præmierne er ca. 12.000 mindre end forventet og p.t. har vi 23.700 i formue.
Planen er at bruge lidt flere penge på medlemsaktiviteter i 2016
Fremover vil vi også gerne have en buffer på ca. 10 - 15.000,- kroner.
Indtægterne: Alle indbetaler det faste beløb, som vi har gjort de sidste år.
Kurt: Hvordan undgår vi at folk føler sig udenfor, - og føler sig bedre modtaget.
Måske skulle vi bive bedre til at tage folk ind over en kop kaffe eller lignende
Alle var enige om at vi skal blive bedre til at modtage folk. Evt. på gunstartsaftenerne Henrik I. har
hermed et forslag: Hvad med at kalde dem op, på den første gunstart de deltager i, og så give dem
en af de Torsdagsherre - T-shirt, vi har i overskud.
Sponsorer:
Steen F. : i 2015 har vi ikke haft sponsorere, og sponsorordningen, som vi tidligere havde for år
tilbage fungerere ikke rigtigt. Men det er ikke noget problem, da vi har penge nok til vores
aktiviteter.
Bjarne L.: I min gamle klub blev man sponsor ved at give kr. 1200,- og de penge gik
så til præmier på en bestemt dag, hvor det også blev annonceret, hvem der betalte gildet. Var det
en idé vi kunne bruge i Mollerup:
En anden måde kunne være at den enkelte sponsor selv kommer med præmierne.
Forsamlingen er enige om, at hvis der kommer nogle, som selv byder ind med et sponsorat, - som
f.eks. Djurslands Bank gjorde i år, ja, - så er det fint.
Jørgen: Gunstarter. Jeg synes ikke vi skal fordele A,B, og C ligeligt, - det er bedre
at holde de grupper vi har fra start.
I 2016 deler vi op i A, B og C
6. Behandling af indkomne forslag
Bjarne L. : Havde stillet forslag om flere tællende matcher. Forslaget er desværre ikke
videreformidlet til alle torsdagsherrer, - men Hans T. har kigget på det og justeret 2016
matchplanen efter det.
Beslutning: Vi holder fast i det matchprogram Hans T. har fremlagt, - og på de 3 gunstarter kan der
arrangeres nogle anderledes matcher, så vi også lever op til det ønske, som flere medlemmer
tidligere har givet udtryk for.
Hans får samtidig til opgave at sørge for at vedtægterne blive revideret, - så forslag fra
medlemmerne fremover evt. sendes ud til gennemsyn på forhånd.
Henrik F. I. luftede ideen om, at Kr. Himmelfarts turen 2016 går til Samsø Golfklub.
Der var bred opbakning til forslaget, og ideen om, at klubben bruger nogle penge på turen, som
gør den lisså billig, som en tur til en anden klub på fastlandet.
7 . Valg af formand.
Genvalg til Hans
8. Nyt bestyrelsesmedlem:
Da André har valgt at trække sig på grund af andre opgaver i klubben blev
Niels Viktor Jensen foreslået og valgt med applaus.
En stor tak skal også gå til André Køfli for sit store arbejde i mange år.
9. Suppleanter:

Bjarne L. og Kurt blev foreslået og valgt
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Hans Houlind
Revisor suppleant - Karsten Kraglund
11. Eventuelt:
Henrik Winther fortalte om hulspilsturneringen og afviklingen af den. Som omtalt under "spørgsmål
til beretningen", får Henrik Winther carte blanche til at sørge for at turneringen i 2016 afvikles mere
kontinuerligt, og uden slendrian. Så hvis ikke folk spiller deres match til tiden, trækker Henrik W.
lod, så vi kan komme videre.
Kai Åge Hoffman fik iøvrigt 3 fl. vin, som runner up til vinderen.
Henrik Winther foreslog desuden bestyrelsen, at man gjorde alvor af at indføre "drømmerunden",
som er en turnering over hele året, hvor man løbende indberetter den bedste score på de enkelte
huller. Flere kunne berette, at det er en stor succes i andre klubben. Bestyrelsen vil godt forsøge at
få den op at køre, men successen vil afhænge af, at vi også får hele systemet omkring registering
og indberetning af alle scores til at fungere.
Herefter sluttede generalforsamlingen - tak for god ro og orden.
Referent: Henrik Fink Isaksen

