MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29.10.2013
Referat :
Ad 1:

Jørgen Møller Jensen valgtes som dirigent.

Ad 2:

2 stemmetællere, punktet udsat til efter pkt.8.

Ad 3:

Bestyrelsens beretning: - blev godkendt.
Beretningen fremgår sidst i referatet.

Ad 4:

Kasserer Erik Bendixen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.
Årets resultat betyder at egenkapitalen reduceres fra kr. 9.005,17 til kr. 6.752,04. ”Slå et slag”
turneringen resulterede i at vi kan sende kr. 21.005 (+ hole-in-one præmie kr. 25.000) til
Kræftens Bekæmpelse.

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. John
Hartwig modtog ikke genvalg. Bestyrelsen vil fremover bestå af fire medlemmer.

Ad 9:

Suppleanter Erik Balle Rasmussen og Børge Hviid Nielsen genvalgtes.

Ad 10:

Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.

Ad 11:

Revisorsuppleant Frank Christensen genvalgtes.

Ad 12:

Eventuelt :
Tourvindere 2013 blev Lise Morthorst Jensen og Bjarne Andersen, som modtog præmier.
Der skal være baneudvalgsmøde næste uge, og Knud Høgh efterspurgte om der var noget vi i
seniorklubben kunne ønske os at få med. Det var der. Det drejede sig mest om vedligehold og
oprydning af banen, (opgravninger, sprinklerdæksler, broen v. hul 14 ”stier” osv.) Der var
også et ønske om ”rengøring” af greens (blade, grene osv.). Ligeledes kunne man ønske sig
afstandsmærker ude i kanten af fairways.
Tysklandsturen 2014 er bestilt 19. - 22. august. Ole og Lis Wennerberg vil stå for
arrangementet, Jørn og Leni Larsen tager sig af matcherne.
Til slut takkede formanden af, og meddelte samtidigt at vi vil sørge for et par gode flasker vin
til John Hartwig, som tak for flere års arb. i bestyrelsen.

Ref.: Leni Rützou Larsen

Bestyrelsens beretning :

Vi er nu samlet til den 6. ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub.
Hvis man læser de seneste års beretninger fra bestyrelsen, vil man bemærke, at de alle starter nogenlunde
således: i år har vi haft tilgang af mange nye medlemmer i Seniorklubben......
Uden overdrivelse, kan vi også i år konstatere, at rigtig mange har haft lyst til at være medlem af vores
Seniorklub. Pr 30. september havde vi således 218 medlemmer, hvilket er en stigning på mere end 30%
siden sidste generalforsamling for 1 år siden. Ud af de 218 medlemmer har 193 deltaget i
Seniorturneringerne i løbet af året. Vi håber, at alle nye (og gamle) medlemmer føler sig velkomne i
Seniorklubben.
Det store antal medlemmer har betydet, at vi nu afholder vore tirsdagsturneringer med op til 100 spillere.
Dette har kunnet lade sig gøre, fordi vi har fået tilsagn fra klubben om at banen er lukket når vi afholder
vores turnering.
I foreningsåret, som går fra 1. oktober til 30. september, har vi afholdt 35 almindelige tirsdagsturneringer
med 2624 deltagere og altså ca 75 deltagere i gennemsnit. Desværre blev 11 turneringer aflyst pga af
vejret. Derudover har vi deltaget i 6 venskabsturneringer - 3 på hjemmebane og 3 på udebane. Vi har
desværre konstateret en vigende interesse for at deltage i disse venskabsturneringer. Da ikke alle er
opmærksomme på, at tilmelding til venskabskampene skal foretages tidligere end til vore normale
tirsdagsturneringer, vil der næste år som en ekstra service blive sendt en mail til alle medlemmer i god tid
før deadline, med en opfordring til at huske tilmelding. Bestyrelsen vil igen opfordre til, at interessen for
disse venskabskampe bliver styrket. Indtil videre fastholder vi samarbejdet med vore 3 venskabsklubber. Sommerudflugten gik til Søhøjlandet med desværre kun 40 deltagere - det meget begrænsede antal
deltagere til sommerudflugten har betydet, at Bestyrelsen har besluttet, at der næste år ikke vil blive
arrangeret en sommerudflugt. - En vellykket Tysklandstur i august vil blive gentaget næste år, naturligvis
med forbehold for tilstrækkelig interesse. - Og endelig afholdt vi også i år en turnering kaldet "slå-et-slag",
hvor vi samler penge ind til kræftramte. Det blev igen en stor succes, og krydret med et "hole-in-one" som
indbragte ekstra kr 25.000 til det gode formål. I alt har vi indsendt 46.000 kr og i skrivende stund ligger vi
lunt i svinget til at være den klub, som har indsamlet det største beløb også i år. ”slå-et-slag” vil naturligvis
blive gentaget næste år.
Igen i år har vi kørt en gennemgående turnering over 10 tirsdage - kaldet Tour - vinderne af denne
turnering vil senere i dag blive offentliggjort og modtage en præmie for indsatsen.
Som tidligere meddelt, har Bestyrelsen besluttet, at ”hole-in-one” vil blive fejret med et glas vin til alle
deltagerne. Simon leverer vinen til ”kostpris” hvilket vi er meget taknemmelige for.
Med 100 deltagere til vore turneringer, er det meget vigtigt, at alle sørger for, at spillet flyder bedst muligt,
således at tiden ikke skrider utilsigtet. Ligeledes opfordres alle til at sørge for en tydelig og korrekt
udfyldelse af scorekort. Turneringsledelsen sættes under et unødigt pres, hvis tid og scorekort giver ekstra
opgaver.
Nye regler omkring handicapreguleringer har givet en del udfordringer - men mon ikke de fleste

efterhånden har vænnet sig til, at ens hcp bevæger sig betydeligt mere end tidligere. Mange bruger flittigt
EDS muligheden, hvilket er en rigtig god måde løbende at påvirke sit hcp på.
En stor tak til Bestyrelse og Turneringsledere for et stort og flot arbejde - det er ikke altid en nem opgave at
skulle "tilfredsstille" alle meninger og holdninger blandt mere end 200 medlemmer som jo alle er Seniorer
med rigtig meget livs- og ikke mindst golferfaring.!! Såvel Bestyrelse som Turneringsledere anmoder om
forståelse for, at alle arbejder frivilligt og gør deres bedste.
En stor tak til John Hartwig for mange års virke i Bestyrelsen. John har af helbredsmæssige årsager ikke
ønsket genvalg, Vi ønsker alle John god bedring og håber snart at se ham igen i Seniorklubben.
Også en stor tak til vore sponsorer - ikke mindst til dem som støttede vores "slå-et-slag" turnering. Vi håber
at støtten vil fortsætte næste år.
Vi har i år haft en meget flot og velplejet golfbane at spille på - derudover har vi på det seneste kunnet
glæde os over diverse forskønnelser i form af nye bænke og skraldespande ved tee-stederne. Hvis alt går
som vi håber, kan vi næste år også glæde os over tordenvejrshytter og overdækning af driving range.
Alt i alt har vi mange ting at glædes over - dog må vi se i øjnene at vinteren hastigt nærmer sig, og vi må
forvente, at vi inden længe skal spille "vinterbane", som betyder at banen bliver vendt. Men det er jo blot
en ny udfordring, som alle i Seniorklubben ser frem til - ik' ?

