MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23.10.2012
Referat :
85 medlemmer deltog i den ordinære generalforsamling, der havde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af turneringsfee
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (Niels Eilif Hansen ønsker ikke genvalg)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Erik Bendixen, Leni Larsen,
Lotte Madsen og John Hartwig er villige til at modtage genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ad 1:
Jørgen Møller Jensen valgtes som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
ad 2:

2 stemmetællere valgt

ad 3:

Formanden, Niels Eilif Hansen aflagde beretning som følger:

Vi er nu samlet til den 5. ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub.
Vi kan også i år 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.
Seniorklubbens foreningsår går fra 1. oktober til 30. september, og vi har i det forløbne år afviklet
mange turneringer. På grund af dårligt vejr er 6 turneringer desværre blevet aflyst, heraf en
venskabsturnering mod Grenaa. I foreningsåret har vi afviklet 40 almindelige tirsdagsturneringer
med i alt 2.610 deltagere og altså godt 65 deltagere i gennemsnit. Omkring 165 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 5 venskabsturneringer, 2 på hjemmebane og 3 på
udebane. Pokalkampen mod Grenaa måtte des værre – som nævnt - aflyses, men vi spiller om
pokalen i maj 2013 – på hjemmebane. Det er hyggeligt at deltage i disse turneringer. Desværre har det
knebet med at fylde kvoten ud, når vi har spillet på udebane. Jeg vil gerne opfordre til, at vi i 2013
bliver lidt mere vakse til at tage med ud til vore venskabsklubber. Det giver gode oplevelser. 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 Lyngbygaard med
65 deltagere. Desuden har vi haft en meget vellykket tur til Gut Apeldör med 39 deltagere. – Alt i alt
et rigtigt godt golfår, hvor vi fra det meget tidlige forår har haft en flot og meget velplejet bane at
spille på. Stor tak til greenkeeperne for god indsats.

Det bør også nævnes, at vi igen i år 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
med 85 deltagere, og vi kunne sende 17.200 kroner til Kræftens Bekæmpelse. I bestyrelsen foreslår vi,
at vi også i 2013 arrangerer en sådan turnering.
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.
Vi har haft en begrænsning på deltagerantal på 88 ud fra den betragtning, at vi gerne skal have en
god afvikling af vore tirsdagsturneringer uden alt for lange ventetider undervejs. Vi vil kunne afvikle
på ikke over 4½ time. Kun en enkelt gang i sæsonen har der været flere end 88 tilmeldinger. Med den
store tilgang af nye medlemmer kan vi nok forudse, at vi i det kommende år flere gange vil få flere
end 88 tilmeldinger. Vi bør derfor overveje, om vi kan udvide antallet til f.eks. 100 deltagere og
samtidig få en god afvikling af turneringerne.
I det forløbne år har vi fået nye samarbejdspartnere. Simon har overtaget forpagtningen. Det er min
vurdering, at det er vi alle meget glade for. Simon er altid meget venlig og imødekommende og sørger
for, at vi altid kan få god og veltillavet mad til rimelige priser. Vi forsøgte med en turnering med
tilhørende frokost i juli, og der var god tilslutning. Måske skal vi arrangere fælles frokost et par gange
i løbet af vinteren, hvor vi ikke har andre turneringer med tilhørende spisning. – Vi har også fået en
ny træner, som har fået en rigtig god start. Der er mange - også fra Seniorklubben -, der har fået
træningslektioner hos Søren og været meget glade og tilfredse. Vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde med både Simon og Søren.
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. Sidste vintersæson blev banen vendt, og det gav nye oplevelser
og udfordringer. Jeg forventer, at banen også i den kommende vintersæson bliver vendt.
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. Der også grund til at takke de sponsorer, der støttede vores Slå-et-Slag
turnering og dermed var med til få indsamlet et flot beløb til et godt formål.
Og en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling, er det sidste gang, jeg aflægger
beretning. Jeg har nu været formand i godt 5 år, og så må det være tid til formandsskifte. For mig har
det været gode år, - år med store udfordringer og arbejdsopgaver i og med, at jeg også har været
medlem af Mollerup Golf Clubs bestyrelse i 4 år. Jeg vil gerne takke for den tillid, I altid har vist mig.
Jeg stopper som en glad formand med følelsen af, at vi har en hyggelig og velfungerende Seniorklub,
som også i årene fremover vil være et stort aktiv i Mollerup Golf Club.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Der blev efterfølgende forespurgt om hvordan bestyrelsen forholdt sig til restauratøren
Simons eventuelle tab i forbindelse med aflysningen af venskabsmatchen mod Grenå.
Formanden og kassereren gjorde begge klart at man mente at aflysningen var sket i så
god tid, at der egentlig ikke burde være tale om nævneværdigt tab. Det er en meget
kedelig situation, som man håber ikke vil gentage sig, men det er jo nok vilkårene for en
golfklubrestaurant.
ad 4:

Kassereren, Erik Bendixen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.

ad 5:

Turneringsfee kr. 20,- fortsættes uændret

ad 6:

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen

ad 7:

Som ny formand foreslog bestyrelsen Jørn Krog Nielsen, som blev valgt eenstemmigt

ad 8:

Bestyrelsesmedlemmer Erik Bendixen, Lotte Madsen, John Hartwig og Leni Larsen
modtog alle genvalg.

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:
Erling Jespersen takkede den afgående formand for det store stykke arbejde.
Charlie takkede ligeledes, og gjorde opmærksom på, at vi har en senior-venskabsklub i
Tyskland, Bad Seegeberg, som evt. er interesseret i et samarbejde. Charlie nævnte også
at Mollerup Golflub er ved at oprette et sangkor, interesserede kan melde sig på fredag
kl . 17.
Derefter takkede Erik Bendixen den afgående formand, og overrakte et gavekort
til Musikhuset Aarhus som afskedsgave.
Til slut takkede den nye formand, Jørn Krog Nielsen for valget, og gav udtryk for at ville
fortsætte den gode linje i Seniorklubben.

Dirigent:
________________________________
Jørgen Møller Jensen

Referent:
__________________________________
Leni Larsen

