MOLLERUP SENIORKLUB
Referat fra ordinær generalforsamling
tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 14
Niels Eilif Hansen (NEH) bød velkommen til den første ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub.
Tilstede var 51 medlemmer, der havde spillet med i dagens match + de medlemmer, der var kommet for at deltage i generalforsamlingen (ca. 10 pers.)
Dagsorden
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Pkt. 1.
Pkt. 2.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af match-fee
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt
Hugo Jespersen blev valgt som dirigent.
Valg af stemmetællere udsat til der evt. blev brug for dem

Pkt. 3.
NEH fremlagde beretning, hvori han bl.a. sagde, at seniorklubben
fortsatte som tidligere, inden den blev en formel forening. Det havde været et
godt år med kun 2 aflysninger. 1 pga. sne og 1 pga. regn. Vi havde haft en flot
bane. Grund til at rose greenkeeperne, som vi skal huske at tage hensyn til,
når de arbejder. Vi har fået John Hartwig ind i Baneudvalget, hvor vi altså nu
er repræsenteret. Ca. 140 medlemmer har deltaget siden nytår, og. Ca. 54 i
gennemsnit pr. match. Der har været spillet 6 venskabsmatcher. 1 match,
hvor juniorerne var inviteret til at spille med, hvilket var en stor succes. I juni
deltog 44 i udflugtsmatch til Odder. I august var 41 spillere på tur til Lübeckegnen. 15. oktober tog 24 spillere til Lübker Golf, hvor vejret var regnfuldt. En
lang match, hvor der blev gået mange skridt, idet der er langt mellem hullerne
på en flot bane.

NEH omtalte den gode disciplin mht. fremmøde og bad om, at man huskede at
sende afbud, hvis man blev forhindret. NEH sagde tak til matchlederne for en
god indsats. Tak til greenkeeperne og til Cinemaxx for de mange sponserede
biografbilletter. NEH sluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.
Pkt. 4.
Regnskabet blev fremlagt af Erik Bendixen. Viste et resultat på kr.
2.204 og en egenkapital på kr. 5.807. Erik Bendixen oplyste, at der er afsat et
beløb til julefrokosten. Regnskabet godkendt.
Pkt. 5.
På matchledermøde tidligere på året blev det vedtaget at hæve
matchfee til kr. 20. Det skulle dog vedtages på en generalforsamling i henhold
til vedtægterne, og det blev vedtaget.
Pkt. 6.

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7.

Niels Eilif Hansen genvalgt som formand.

Pkt. 8.
John Hartwig, Jørgen Møller Jensen, Birgit Thomsen og Erik Bendixen genvalgt til bestyrelsen.
Pkt. 9.

Børge Wiid og Erik Balle Rasmussen genvalgt som suppleanter.

Pkt. 10.

Henning Sunn Pedersen genvalgt til revisor.

Pkt. 11.

Frank L. Christensen genvalgt til revisorsuppleant.

Pkt. 12.
Erling Jespersen forespurgte, om Cinemaxx ikke skulle påskønnes
som tak for fribilletter, vi får.
Ulla Bunde-Pedersen foreslog, at de personer, der havde lagt et stort arbejde i
både turen til Lübeck og ligeledes julefrokosten skulle have en påskønnelse.
NEH: vil blive overvejet i bestyrelsen.
Annnie Gadegaard spurgte, om afslutningsmatchen ikke kunne ændres, så
man ikke var tvunget til at deltage i aftenarrangementet.
NEH: Det har ikke noget med Seniorklubben at gøre. Det er noget Matchudvalget står for.
Hans Lund spurgte om, hvor langt man er med planerne vedrørende det nye
klubhus. NEH kunne oplyse, at den gl. bygning blev købt af kommunen, men
at det tog lang tid, før det formelle var bragt i orden fra kommunens side.
Nedrivning vil ikke blive påbegyndt, før planer for nybyggeri er godtkendt.
Byggesummen forventes at blive et 2-cifret millionbeløb, så en forhøjelse af
kontingentet kan næppe undgås. Vigtigt at finde en finansieringsform, så også

kommende generationer af medlemmer kommer til at betale. Vigtigt at være
fornuftig mht. investeringer, idet der er ved at være for mange golfbaner. I
Sverige er de første golfbaner gået konkurs som følge af afmatning i interessen
for golf. Ca. 440 personer på venteliste i Mollerup Golf Club.
NEH orienterede om en forestående medlemsundersøgelse i begyndelsen af
2009 og opfordrede alle til at sørge for at have korrekt mailadresse indberettet
til GolfBox, idet undersøgelsen skal foregå elektronisk. Der vil være mulighed
for at alle kan deltage, også medlemmer uden internet-adgang.
Efter forespørgsel til forsamlingen var der ikke stemning for at begynde kl.
8.30 i sommerferieperioden.
Hugo Jespersen afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro
og orden.
NEH takkede Hugo Jespersen for god ledelse af generalforsamlingen,
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.

Dirigent:
_______________________
Hugo Jespersen

Referent:
__________________________
Birgit Thomsen

