MOLLERUP SENIORKLUB
Referat fra ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 14.00
Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup
Seniorklub.
Tilstede var 92 medlemmer, der dels havde spillet med i dagens turnering, dels var kommet
for at deltage i generalforsamlingen.
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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 over, at Mollerup Seniorklub er en forening
med stor aktivitet og engagement og rettede en særlig velkommen til de mange nye medlemmer, der nu er med til en generalforsamling i Seniorklubben for første gang.
Formanden fortsatte: Seniorklubbens foreningsår går fra 1. oktober til 30. september. Det forløbne år blev præget af en hård start, idet vinteren satte en stopper for golfspillet allerede
midt i november, så vi måtte aflyse 5 turneringer før jul. Herefter er det gået meget bedre. Vi
har kun haft 4 aflysninger. Altså 9 aflysninger i alt i foreningsåret. Vejret har været rimeligt. I

sommerens løb har vi dog oplevet lidt mere væske omkring golfskoene end ønskeligt. Dog er
næsten alle turneringer afviklet i tørvejr.
I foreningsåret har vi afviklet 38 almindelige tirsdagsturneringer med i alt 2.326 deltagere og
altså 61 deltagere i gennemsnit. Omkring 150 spillere har deltaget i en eller flere af Seniorklubbens turneringer i det forløbne år. I bestyrelsen synes vi, at det er meget flot og tilfredsstillende. Vi har derudover deltaget i 6 venskabsturneringer, 3 på hjemmebane og 3 på udebane. Her kan vi glæde os over, at det i år er lykkedes at vinde 2 gange på udebane. Det er nye
tider. Desværre har det knebet med at fylde kvoten ud, når vi har spillet på udebane. Jeg vil
gerne opfordre til, at vi i 2012 bliver lidt mere vakse til at tage med ud til vore venskabsklubber. Idéen med disse venskabsturneringer er, at vi er 50 fra hver klub, så der er 2 fra hver
klub i hver 4-bold. Det er jo det, der skaber nye relationer. Vi har haft en meget vellykket udflugt til Mariagerfjord Golfklub, - desværre kun med 38 deltagere. Desuden har vi haft en meget vellykket tur til Schleswig-området med 48 spillere. – Alt i alt et rigtigt godt golfår.
Det bør også nævnes, at vi i år for første gang arrangerede en Slå-et-Slag turnering til fordel
for Kræftens Bekæmpelses arbejde for børn og unge med kræft inde på livet. Arrangementet
fik god opbakning, og vi kunne sende næsten 15.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. I bestyrelsen foreslår vi, at vi også i 2012 arrangerer en sådan turnering.
Junior-/Seniorturneringen blev i år ikke den oplevelse, vi gerne ville have ved at invitere klubbens juniorspillere. Der kom alt får få juniorer. Vi har meddelt Juniorudvalget, at vi ikke til næste år vil arrangere en sådan turnering, medmindre vi kan være sikre på, at vi får mindst 20
juniorer til at deltage. Der skal være mindst én junior i hver bold, for at vi alle kan få en god
oplevelse. Juniorudvalget overvejer for tiden en idé om at lægge turneringen som optakt til
juniorlejren, altså omkring 1. august.
Seniorklubben har også taget sig af pakningen af Molligan og var i øvrigt godt repræsenteret,
da vi havde ”Store oprydningsdag”. – Der bliver også fremover brug frivillige til forskellige opgaver.
I år har vi ændret lidt ved holdinddelingen, hvor vi ikke længere har faste handicap-grænser.
Vi lader hver gang GolfBox inddele deltagerne i 3 lige store rækker på såvel damesiden som
herresiden. Det ser ud til at virke ganske fint.
I år har vi igen kørt en gennemgående turnering over 10 tirsdage, hvor den flittige spiller, der
deltager i mange turneringer bliver tilgodeset. Det vender jeg tilbage til under Eventuelt.
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 besked
så hurtigt som muligt. Det skylder man de øvrige deltagere og ikke mindst turneringslederne,
der står med besværet med eventuelt at skulle ændre lidt i startlisten. Det er også vigtigt, at
vi hjælper hinanden med at få turneringerne afviklet i et godt tempo, så alle kommer ind nogenlunde samtidig for ikke at få for lang ventetid før præmieuddelingen. Og tidsfristen for aflevering af scorekort skal selvfølgelig overholdes. Specielt sidste hold skal være opmærksom på,
at præmieuddelingen begynder meget hurtigt efter, at de sidste scorekort er afleveret. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke alle turneringslederne for en god indsats og et godt samarbejde. Uden turneringsledere ingen turneringer.
I Seniorklubben holder vi ikke afslutningsturnering, men vi bruger denne turnering første tirsdag efter efterårsferien til at markere sommersæsonens afslutning. Vi står nu over for en vintersæson, hvor vi kan håbe på, at vi ikke får så megen sne, at vi må aflyse. Koldt vejr er jo
ingen hindring. Det er blot et spørgsmål om påklædning. Der er i år planer om at vende banen
i vintersæsonen. Så får vi nye oplevelser og udfordringer.

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.
Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af Erik Bendixen. Viste et overskud på kr. 975 og en egenkapital på
kr. 7.689.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 5.
Fastsættelse af turneringsfee
Uændret turneringsfee på kr. 20,00 blev vedtaget.
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
Birgit Thomsen ønskede ikke genvalg. John Hartwig, Leni Rützou Larsen og Erik Bendixen blev
genvalgt, og Lotte Madsen blev 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
John Hartwig opfordrede formanden til at medvirke til, at der kom mere information fra bestyrelsen, så rygtedannelse kunne undgås.
Jørgen Møller Jensen gav udtryk for, at nu havde vi længe nok diskuteret klubhus. Nu skulle vi
koncentrere os mere om banen. Han medbragte forslag til ændringer i stierne ved visse huller.
Som baneudvalgsmedlem lovede John Hartwig at tage forslagene med til behandling i baneudvalget.
Peter Olesen ønskede, at der på indkaldelse til generalforsamlinger blev oplyst, om bestyrelsesmedlemmer ville være villige til at modtage genvalg. Så gerne valg for 2 år adgangen med
halvdelen på valg hvert år for at sikre kontinuitet. Formanden gjorde opmærksom på, at sådan
var vedtægterne udformet, men at de selvfølgelig kan ændres på en generalforsamling. Bestyrelsen var opmærksom på betydningen af kontinuitet, idet der både sidste år og i år er kommet et nyt bestyrelsesmedlem til afløsning af et afgående bestyrelsesmedlem.
Preben Parkegaard gav udtryk for, at referater fra bestyrelsesmøder ikke var informerende
nok. Formanden svarede, at bestyrelsesreferater er renset for behandling af personaleanliggender og lignende forhold, der har krav på fortrolighed.

Mogens Neergaard Jessen bad med støtte fra forsamlingen formanden viderebringe til bestyrelsen, at der blandt Seniorklubbens medlemmer er bekymringer omkring udviklingen i klubben. Som eksempel nævnte han en oplysning om, at overskuddet, der var budgetteret til kr.
500.000 nu forventes at blive reduceret til 300.000. Hvad vil det komme til at betyde? Går vi
konkurs? Det giver bekymringer blandt medlemmerne, som er så glade for deres klub.
John Hartwig, Peter Olesen og Mogens Neergaard bad formanden viderebringe til bestyrelsen
en opfordring til at informere bedre, så rygter blev reduceret, og ånden dermed bedret, da vi
alle gerne ville klubben det bedste.
S.A. Torris udleverede et medbragt notat vedrørende generelle klubforhold, som han uddelte
til forsamlingen. Kom ikke til drøftelse.
Med et par flasker vin takkede formanden Birgit Thomsen for hendes indsats i bestyrelsen.
Formanden overrakte præmier til vinderne af Mollerup Seniorklub Tour 2011. Vinder af damerækken blev Lise Morthorst-Jensen. Herrerækken blev vundet af Henning S. Hansen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.00
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