MOLLERUP SENIORKLUB
Referat fra ordinær generalforsamling
tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15
Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub.
Tilstede var 66 medlemmer, der dels havde spillet med i dagens match, dels
var kommet for at deltage i generalforsamlingen.
Dagsorden
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2.
3.
4.
5.
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8.
9.
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11.

12.
Pkt. 1.

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
Bestyrelsen foreslog Asger Bak, der blev valgt som dirigent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Pkt. 2.

Valg af stemmetællere udsat til der evt. blev brug for dem

Pkt. 3.
I sin beretning indledte formanden med at minde om, at generalforsamling i Mollerup Seniorklub for sidste gang blev afholdt i det nuværende
klubhus, idet opførelsen af et nyt klubhus snart bliver påbegyndt.
Formanden sagde videre:
”Det har igen været et godt år. Vi kan glæde os over, at vi har fået mange nye
spillere i Seniorklubben, og jeg vil gerne rette en særlig velkommen til alle jer,
der nu er med til en generalforsamling i Seniorklubben for første gang. I 2009
har vi afviklet turnering hver eneste tirsdag. Vi har ikke haft aflysninger på

grund af sne eller andre årsager som f.eks. kunne være et voldsomt regnvejr.
Vi kan ikke klage over vejret i år, idet vi har været så heldige at få afviklet
næsten alle turneringer uden at skulle tage regntøjet på. Regnen brød først
løs, når turneringerne var afsluttet. Vi har igen i år haft en meget flot bane at
spille på, og der er grund til at rose vore dygtige greenkeepere.”
Formanden omtalte opbakningen til Seniorklubbens arrangementer:
”Jeg har lidt statistik for perioden siden 1. januar 2009. I alt har omkring 140
seniorspillere deltaget i en eller flere turneringer siden nytår. Vi har afviklet 42
turneringer på hjemmebane med i alt 2.288 deltagere eller i gennemsnit mere
end 54 deltagere pr. turnering. Det er, synes jeg, meget flot. Desuden har vi
haft 3 venskabsturneringer på udebane, en udflugt til Brønderslev og en tur til
Eckernförde med 2 overnatninger. Også i år har vi haft en turnering, hvor vi
inviterede klubbens juniorspillere. Det vil vi også gøre til næste år. Denne junior/seniorturnering vil vi fremover gøre til en fast bestanddel af klubbens officielle turneringsprogram, og den skal afvikles den første tirsdag i skolernes
sommerferie.”
Formanden fortsatte:
”Vi vil også i 2010 arrangere venskabsturneringer. Foreløbig ligger det fast, at
vi har venskabsturneringer med Norddjurs og Grenå. Efter den seneste venskabsturnering i Hammel, hvor vi druknede i Hammel-spillere, har vi foreslået
Hammel, at der i fremtidige turneringer er max. 100 spillere, fordelt med 50
spillere fra hver klub. Kan en klub ikke stille med 50 spillere, må den anden
klub fylde op indtil i alt 100 spillere. En sådan aftale har Hammel ikke ønsket
at indgå med os, og vi har derfor meddelt, at så ønsker vi ikke at fortsætte
samarbejdet. Vi vil nu søge at finde en anden klub, som vi kan mødes med. Vi
har haft Aahus Aadal, Odder og Randers Fjord i tankerne, men hører meget
gerne forslag. Vi planlægger også at arrangere en 1-dags udflugtsturnering og
en flerdages tur med et par turneringer. Foreløbig er der reserveret plads i
Eckernförde, idet mange har givet udtryk for, at denne tur godt kan tåle en
gentagelse.”

Formanden fortsatte:
”Der har været ganske god disciplin omkring afviklingen af turneringerne. Det
er vigtigt for en god turnering, at alle møder op, når de har tilmeldt sig en turnering. Dårligt vejr er normalt ikke nogen god undskyldning for at blive hjemme. Der kan selvfølgelig for os alle opstå en situation, hvor man må melde fra.
Hvis man alligevel af en eller anden grund ikke kan deltage i en turnering, som

man er tilmeldt, er det meget vigtigt, at man giver turneringslederne god besked. Det skylder man de øvrige deltagere og ikke mindst turneringslederne,
der står med besværet med eventuelt at skulle ændre lidt i startlisten. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke alle turneringslederne for en god indsats
og et godt samarbejde. Uden turneringsledere ingen turneringer.”
Formanden opfordrede til, at vi alle i den kommende vintersæson udviser fleksibilitet, når klubhusbyggeriet går i gang. ”Der vil naturligvis være en del byggerod, men det skal jo være skidt, før det bliver godt. Når klublokalet her inden længe forsvinder, vil vi efter vore tirsdagsturneringer mødes i lokalet på 1.
sal. Der bliver nok ikke bordplads til alle, men en stol kan det i hvert fald blive
til, og så klarer vi det nok. Vi arbejder også med at finde en løsning på, hvordan vi får julefrokosten arrangeret.”
Formanden opfordrede til, at alle er meget omhyggelige med at udfylde scorekortene:
”Vi bruger GolfBox, når vi tilrettelægger en turnering, og når vi gør resultaterne op. Vi bruger den praksis, at vi indtaster den samlede score og ikke antal
slag pr. hul. Det er det enkleste og hurtigste. Det forudsætter, at scorekortene
er ført korrekt, både hvad angår opnåede point pr. hul og sammentællingen.
Turneringslederne kan ikke kontrollere alle scorekortene i detaljer. Det vil tage
for lang tid. Det stiller krav om omhyggelighed, både for spiller og markør.
Scorekortene skal være korrekt udfyldt. Vi har gennemgået scorekortene fra et
par turneringer og set, at der er for mange scorekort med sjuskede registreringer. Det er vigtigt,
•
•
•

At der skrives tydeligt, når antal slag og point noteres
At markøren altid fører sine scores i kolonnen for ”markør” yderst til højre på scorekortet
At spiller og markør sammen gennemgår scorekort og sammentælling
inden underskrift – og husker at skrive under

Jeg håber, at vi ved fælles hjælp kan forbedre scorekortene, så lidt mere krakilske turneringsledere ikke diskvalificerer os.”
Formanden slutede sin beretning:
”Afslutningsvis vil jeg gerne sende en tak til vor sponsor Cinemaxx for de
mange biografbilletter til spillere, der har vundet de ugentlige konkurrencer om
at komme nærmest flaget. Det har været til glæde for mange i årets løb. Og
en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.”
Formandens beretning blev taget til efterretning.

Pkt. 4.
Regnskabet blev fremlagt af Erik Bendixen. Viste et resultat på kr.
2.770 og en egenkapital på kr. 8.578. Erik Bendixen oplyste, at der heraf bruges et mindre beløb i forbindelse med generalforsamlingen, og at der er afsat
et beløb til julefrokosten.
Regnskabet godkendt.
Pkt. 5.

Der vedtaget uændret matchfee på kr. 20,00.

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.
Under Eventuelt blev forespurgt, om det ikke var muligt at flytte
Seniorklubbens ugentlige turneringer til en anden dag, idet en række af deltagerne gerne ville spille både i Seniorklubben og hos Tirsdagspigerne. Da det er
meget svært at ændre indgroede vaner, blev det fra flere sider foreslået, at
kvindelige golfspillere også kunne samles i smågrupper for at spille på andre
ugedage som en del mandlige golfspillere praktiserer. Karen Honore Henriksen
påtog sig opgaven at koordinere, og indsamlede navne på interesserede.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.15

Dirigent:
_______________________
Asger Bak

Referent:
__________________________
Niels Eilif Hansen

