MOLLERUP SENIORKLUB
Referat fra ordinær generalforsamling
tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 14.30
Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i
Mollerup Seniorklub.
Tilstede var 91 medlemmer, der dels havde spillet med i dagens turnering, dels var
kommet for at deltage i generalforsamlingen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
Pkt. 1.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af turneringsfee
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt
Valg af dirigent

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 2 stemmetællere

Valg af stemmetællere udsat til der evt. blev brug for dem
Pkt. 3.

Bestyrelsens beretning

Formanden indledte sin beretning med at glæde sig overt, at den 3. ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub nu for første gang kunne holdes i vores nye klubhus og rettede en særlig velkommen til de mange nye medlemmer, der nu er med til
en generalforsamling i Seniorklubben for første gang.
Formanden sagde videre:
”Det forløbne år har været meget anderledes end tidligere år. Vinteren drillede os, og
vi skulle helt hen til 30. marts, før vi igen kunne samles for at spille golf til vinterhul-

ler. Banen og specielt greens var efter vinterens rasen i en mildest talt sølle forfatning, så vi måtte spille til vinterhuller indtil sidst i maj måned. Vinterens påvirkede
også klubhusbyggeriet. Vi havde ingen parkeringsplads og ikke nogen steder, hvor vi
kunne samles efter vore tirsdagsturneringer. Det betød, at vi ikke var så mange til
tirsdagsturneringerne, som vi har for vane. Ikke før den 1. juni, hvor den renoverede
parkeringsplads var taget i brug, og vi havde fået stillet et telt op, så vi igen kunne
samles efter turneringerne. Den 1. juni var vi igen mange, - 71 deltagere, og det har
vi så været stort set hver gang hele sommeren. Og vejret har også været med os. - I
alt har omkring 150 seniorspillere deltaget i en eller flere turneringer i det forløbne år.
Forventninger om mange deltagere har medført, at vi har sat en grænse på 88 deltagere i en almindelig tirsdagsturnering, og vi har indført en handicapgrænse på 50.”
Formanden omtalte det venskabsklubsamarbejde med Randers Fjord Golfklub, der er
trådt i stedet for samarbejdet med Hammel. Også i 2011 arrangeres venskabsturneringer, og det bliver med Randers fjord, Norddjurs og Grenaa. Formanden omtalte
arrangementer ud over de ugentlige turneringer: udflugt til Stensballegaard og tur til
Eckernförde, hvor der blev spillet på banerne i golfklubberne Husumer Bucht og An
der Schlei samt junior/seniorturneringen den første tirsdag i skolernes sommerferie.
Endelig nævnte formanden den gennemgående turnering over 10 tirsdage, Mollerup
Seniorklub Tour 2010. En lignende turnering vil blive gennemført i 2011. Formanden
efterlyste nogen, der vil løfte arven efter Jørgen Møller Jensen som arrangør af klubbens ture, ligesom han efterlyste synspunkter fra medlemmerne med hensyn til, hvilken type udflugter og ture, der bør arrangeres.
Formanden sluttede sin beretning at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og
med at takke alle turneringslederne for en god indsats og et godt samarbejde. Uden
turneringsledere ingen turneringer.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 4.

Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt af Erik Bendixen. Viste et underskud på kr. 1.864 og en
egenkapital på kr. 6.714. Erik Bendixen oplyste, at der heraf bruges et mindre beløb i
forbindelse med generalforsamlingen, og at der er afsat et beløb til julefrokosten.
Leni Rützou Larsen rettede en tak til Erik Bendixen for de flotte bordnumre, han har
fremstillet til Seniorklubben for det beskedne beløb på kr. 150 til de anvendte golfbolde.
Regnskabet godkendt.
Pkt. 5.

Fastsættelse af turneringsfee

Der vedtaget uændret turneringsfee på kr. 20,00.
Pkt. 6.

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7.

Valg af formand

Niels Eilif Hansen genvalgt som formand.
Pkt. 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Møller Jensen ønskede ikke genvalg . John Hartwig, Birgit Thomsen og Erik
Bendixen genvalgt og Leni Rützou Larsen nyvalgt til bestyrelsen.
Pkt. 9.

Valg af 2 suppleanter

Børge Wiid og Erik Balle Rasmussen genvalgt som suppleanter.
Pkt. 10.

Valg af Revisor

Henning Sunn Pedersen genvalgt til revisor.
Pkt. 11.

Valg af revisorsuppleant

Frank L. Christensen genvalgt til revisorsuppleant.
Pkt. 12.

Eventuelt

Arne Svensson spurgte, om hvornår vintergreens ville være klar til brug, så vi ikke
igen skal opleve ikke at kunne spille til tiden på grund af frosne greens. John Hartwig
svarede som Baneudvalgsmedlem, at vintergreens er under forberedelse og forventes
at være klar i næste uge.
Der blev fremsat ønske om at starte tirsdagsturneringerne lidt senere i den mørke
vinterperiode. Det besluttedes at starte en halv time senere fra og med den 2. november.
Med et par flasker vin takkede formanden Jørgen Møller Jensen for det meget store
arbejde, som han gennem mange år glædet og gavnet Seniorklubben med.
Formanden overrakte præmier til vinderne af Mollerup Seniorklub Tour 2010. Vinder
af damerækken blev Grethe Heidemann. Herrerækken blev vundet af Erling Jespersen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.15

Dirigent:
_______________________
Asger Bak

Referent:
__________________________
Niels Eilif Hansen

