MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28.10.2014
Referat:
Ad 1:

Niels Eilif Hansen valgtes som dirigent.

Ad 2:

2 stemmetællere, punktet udsat til efter pkt. 8.

Ad 3:
Bestyrelsens beretning: - formanden, Jørn Krog Nielsen, fremlagde
beretningen, som blev godkendt. Beretningen fremgår sidst i referatet.
Ad 4:
Kasserer Erik Bendixen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.
Årets resultat blev et underskud på kr. 592,85, men egenkapitalen er fortsat positiv:
kr. 5.664,19.
Ad 5:

Turneringsfee kr. 20,- fortsætter uændret.

Ad 6:

Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

Ad 7:

Jørn Krog Nielsen blev genvalgt som formand.

Ad 8:
Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen blev genvalgt til
bestyrelsen.
Ad 9:

Suppleanter Erik Balle Rasmussen og Børge Hviid Nielsen genvalgtes.

Ad 1o:

Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.

Ad 11:

Revisorsuppleant Frank Christensen genvalgtes.

Ad 12:

Eventuelt:

Tourvindere 2014 blev Elin Møller og Erik Christoffersen, som begge modtog
præmier I form af 2 greenfee-billetter til andre klubber.
Der efterlystes træningsbolde til tirsdag morgen, specielt når vi har ”gæster”.
Problemet er, at vor Pro, som står for indsamling af bolde, har fri mandag, så der
bliver ikke indsamlet bolde. Men Knud Høgh har ofte hjulpet, således at der for det
meste er/vil være træningsbolde klar. KH meddelte, at der vil blive en ny (ekstra)
vaskeplads i forb. med det nye overdækkede træningsanlæg, og efterlyste i den
forbindelse frivillige hjælpere til rengøring (løft af tung rist..).
Kirsten Ebert forhørte sig om interessen for, at hun arrangerer en ekstra golfudflugt

til Ærø i foråret 2015. Der var en del interesserede.
Karen Krause Jensen rejste spørgsmålet om flytning af spilledag, da tirsdagsdamerne
gerne vil spille med begge steder. Efter mange debatter i seniorklubben, er vi helt
enige om, at vor spilledag ligger fast om tirsdagen. Tirsdagsdamerne må så selv
diskutere evt. bytning af spilledag med begynderudvalget.
Erik Bendixen gjorde opmærksom på den store, velvillige hjælp, vi modtager fra Jan
og Hanne i sekretariatet, og rettede en tak til dem.
Dirigenten sagde tak for god ro og orden, og formanden takkede sluttelig af.
Ref.: Leni Rützou Larsen

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 2014 :
Seniorklubben afholder i dag sin 7. ordinære generalforsamling.
Og i lighed med de foregående år, kan vi igen med stor glæde konstatere, at vi i løbet
af året har budt velkommen til mange nye ansigter i Seniorklubbens regi. De
faktiske tal viser en fremgang i antallet af registrerede medlemmer fra 218 ved sidste
års generalforsamling til 258 ved foreningsårets afslutning som var den
30.september. Ud af de 258 registrerede medlemmer har 214 deltaget i een eller
flere af årets Tirsdagsturneringer. Vi har afholdt 42 ordinære Tirsdagsturneringer,
dvs. excl. venskabskampene, Slå-et-Slag turneringen samt naturligvis også excl. turen
til Tyskland i august måned. I de 42 ordinære Tirsdagsturneringer har der deltaget
3802 golfere, hvilket giver et gennemsnit på 90,5 deltagere pr. gang. Desværre
måtte vi aflyse 5 tirsdage på grund af vejret, fordelt på 2 i efteråret og 3 i foråret.
På grund af de mange nye medlemmer i Seniorklubben, besluttede Bestyrelsen og
Turneringsledergruppen, ved det årlige sommermøde i juni måned, at vi fremover
ville tillade, at 108 spillere kunne deltage i vore Tirsdagturneringer (mod tidligere
max 100). Årsagen til denne beslutning skal naturligvis ses i lyset af, at vi gerne vil
sikre, at alle tilmeldte så vidt muligt får mulighed for at deltage. Efter Bestyrelsens
opfattelse har det ikke givet problemer i forhold til en fornuftig turneringsafvikling,
måske endda tværtimod. Det positive resultat kan sandsynligvis henføres til, at vi i
foråret (17. marts) sendte en mail til alle i Seniorklubben med overskriften "imødegå
langsomt spil i Seniorklubben". Fakta er, at Tirsdagsturneringerne i år har været
afviklet i et godt og flydende tempo (for det meste) til glæde for os allesammen.

Bestyrelsen indstiller at matchfee forbliver uforandret, dvs. 20 kr. pr gang og at der
fortsat er præmier til mellem 25 og 30 % af de bedste scores.
En anden overskrift i ovennævnte mail var "bedre adfærd vedr. golfregler i
Seniorturneringerne" - også på dette punkt mener Bestyrelsen, at vi har forbedret
os. Men der er naturligvis plads til forbedringer, hvilket vi kan og bør hjælpe
hinanden med på en positiv og konstruktiv måde.
Som det vil være de fleste bekendt, lancerede GolfBox i foråret et nyt program, som
desværre viste sig at være behæftet med en lang række fejl og mangler, hvilket har
givet Turneringslederne mange nye udfordringer i årets løb. Heldigvis har vi i
Seniorklubben mange dygtige og engagerede ildsjæle, og i forbindelse med
indførelsen af det nye GolfBox system, blev Lotte Madsen og Erik Bendixen sendt på
skolebænken for at lære det nye system at kende. Lotte og Erik har i årets løb ydet
en kæmpe stor indsats med opfølgning, hjælp og vejledning til os alle, så derfor en
STOR tak for denne ekstraordinære indsats.
I lighed med sidste år har vi deltaget i 6 venskabskampe – 3 på hjemmebane og 3 på
udebane. Venskabsklubberne er de samme, nemlig Grenå, Norddjurs og Randers
Fjord. Næste år vil der naturligvis også blive afholdt venskabskampe, og igen med de
samme venskabsklubber. Deltagelsen i årets kampe har været tilfredsstillende – vi
har kunnet stille med fuldt hold (næsten) hver gang. Vi vinder ikke hver gang, men
som gode sportsfolk taber og vinder vi naturligvis med samme sind!!
”Slå-et-Slag” turneringen blev igen i år afholdt i august måned – vi fik indsamlet et
fint beløb (kr. 23.020) til kræftramte, ikke mindst fordi vi fra en række venlige
sponsorer fik tildelt mange fine ting og sager, som vi kunne bruge til præmier. En stor
tak igen i år til sponsorerne. Desværre fik ingen af spillerne i år hole-in-one som
sidste år, men det gør vi sikkert næste år, hvor vi igen afholder ”Slå-et-Slag”.
Også en stor tak til Vestjysk Bank, OK og Seniorklubmedlem Sven Nielsen, som alle
har sponseret klappepræmier i årets løb – Desværre har vi p.t. Ikke flere klappepræmier til rådighed, så hvis nogen kender nogen, der vil bidrage, er vi meget
interesseret.
Tysklandsturen i august blev igen en stor succes med flot tilslutning – desværre var
vejrguderne ikke helt med os, idet sluserne oppefra stod helt åbne, så banen var
efter spillernes udsagn meget våd. Alligevel blev der lavet fine scores, hvilket kun
bekræfter den høje standard, som kendetegner spillerne fra Mollerup Senior
Golfklub. Tysklandsturen vil blive forsøgt gentaget til næste år.

Over 10 tirsdage gennem sæsonen har vi afholdt den såkaldte TOUR turnering. De 2
vindere (bedste dame og bedste herre) vil senere i dag blive bekendtgjort og
modtage en præmie for indsatsen. Alle TOUR turneringerne bliver indberettet af
Turneringsledelsen, hvilket er med til at sikre, at ens hcp forbliver aktivt med EGA
status.
Turneringslederne har gennem året ydet en ekstraordinær indsats – dels fordi vi hver
gang er mange spillere og dels pga. af problemerne med GolfBox. Til trods for disse
udfordringer mener Bestyrelsen, at turneringsafviklingen stort set er forløbet
tilfredsstillende hver gang. En stor tak til alle Turneringslederne for deres indsats.
Turneringsledergruppen har midt på året sagt farvel og TAK til 4 medlemmer og budt
velkommen til 2 nye.
Vores golfbane har i år vist sig fra den absolut flotteste side – det fine vejr har nok
også været en god hjælp til vore greenkeepere, men intet kommer af sig selv, så
derfor er der god grund til at takke greenkeeperne for deres indsats. Som man ikke
kan undgå at bemærke, varer det ikke længe, før vi nu har overdækning af driving
range området. Det bliver da bare så skønt, når vi i øsende regnvejr kan stå og øve
vore slag under tag (det rimede). Altså én undskyldning mindre for ikke at øve sig.
Som det fremgår af indkaldelsen til dagens Generalforsamling, modtager alle i
Bestyrelsen genvalg – vi mener selv, at vi har en velfungerende Bestyrelse og håber,
at flertallet af medlemmerne giver os mandat til endnu et år i stolen. Ligeledes har
vores revisor og alle suppleanterne givet tilsagn om genvalg, hvilket vi i Bestyrelsen
er meget taknemmelige for.
Inden længe er det vinter, og den 1. november og 4 mdr. frem starter vi vore
Tirsdagsrunder ½ time senere på dagen. Dette vil naturligvis fremgå i
Turneringsopsætningen, men husk at være opmærksom på ændringen. Og inden
længe kan vi sandsynligvis se i øjnene, at der skal spilles vinterbane, hvilket betyder,
at banen vendes. Det har vi prøvet før, så det vil forhåbentlig ikke afholde nogen fra
at komme til Mollerup og få lidt frisk luft, motion og masser af hyggeligt samvær.

