Referat fra generalforsamlingen i torsdagsherrerne d. 8. December 2016
Generalforsamlingen indledtes med en kort julefrokost kl. 18.30, og i år var der ca. 20 tilmeldte.
Det tyder på, at det er en god idé, og bestyrelsen ser frem til samme arrangement næste år.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Hans
Hans konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2. Valg af stemmetællere: Kaj Aage Hoffmann og Christian Hansen blev valgt
3. Formandens beretning, hvori Hans gennemgik sæsonens mål og ønsker fra medlemmer og
bestyrelse:

-

Handicapregulering - er sket, og det har Nils Victor stået for
Afslutningsmatchen søndag blev gennemført som planlagt - god tilslutning
Den løbende hulspilsturnering blev en realitet - Henrik Winther var ankermand
Tage godt imod nye medlemmer: KIK mener stadig vi er en lukket klub. Mange nye medlemmer
vil gerne spille om onsdagen, når de går fra begyndere til øvede medlemmer. Derfor er der
desværre flere, som ikke går videre til torsdagsherrerne. Det er ærgerligt.
Sponsormatch - vi har haft et par stykker, bl.a. sponsoreret af banker.
Ønsket om - at vi holdt fast i rækkerne - altså A, B, og C over hele sæsonen - og det blev
gennemført, som vi havde håbet.
Drømmerunden - det stod Nils Victor for, og det er gået fint.

- Antal medlemmer, - vi har haft en lille nedgang - i år har vi været 87, - vi har f.eks. fået
Christian Hansen, som vandt A-rækken i år ind. Men vi skal have fat i flere yngre spillere.
Hans har lovet at møde op på onsdagsmatcherne for at fortælle om, hvad Torsdagsherrerne
egentlig er for en klub. Thomas Mohr - foreslog at alle nye herrer får en introduktionsfolder eller en video. Edmund foreslog, at vi bliver bedre til at få nye spillere med ud på selve dagen.
Brynjolf bakker op. Kim Laursen, - som er nyt medlem - foreslog at vi koblede nogle erfarne
spillere sammen med nogle nye. Mange holder sig væk, hvis de ikke bliver inviteret med ind.
Konklusionen blev, at vi bliver nødt til at arbejde på, hvordan vi bedre kan invitere de nye ind.
Kaj Aage Hoffmann foreslog helt konkret, at vi udnævner een bestemt til at være tilstede
torsdag eftermiddag og signalere, at hos ham kan man få hjælp til at komme med ud på en
runde. Bestyrelsen har taget forslagene til efterretning.

- Matcher: Vi har haft de samme antal matcher som tidligere. Men venskabsmatcherne oplever
-

fortsat svigtende tilslutning. Det er problematisk, da vi ikke altid bliver 36 fra hver klub til
matcherne.
Samarbejde med klubberne. Vi får stor hjælp af Hanne og forholdet er godt.
Nye banetiltag: Hul 15, - det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske.
Klubbens træner Søren bliver nu ansat i klubben. D.v.s. Han bliver betalt af alle medlemmer, og
det betyder måske, at vi også som TH kan få lov til at trække på ham.
Mollerupgaard: Simon er glad for samarbejdet med TH.

- Afslutningsmatchen som i år lå på en søndag blev drøftet. Jørgen Hvass opfordrede bestyrelsen
til at lægge den en dag, hvor der ikke også er andre matcher dagen før eller efter.

4. Regnskab - Steen
Vi har haft et underskud på kr. 6500,- og det er ok, Vi har ikke problemer med at vi har brugt for
meget. Vores egenkapital er nu kr. 17.000,- så det er fint. Underskuddet skyldes flere præmier, en
dyrere tur m.v. Vores ambition er, at der skal være ca. 10 - 12.000,- i egenkapital fremover, da THklubben ikke har nogen ambition om, at tjene penge.
5. Budgettet for 2017 bliver stort set det samme. Vi regner med et mindre underskud. Jokeren er at
vi ikke ved, hvor mange medlemmer vi bliver i 2017.
Thomas Mohr havde spørgsmål til budgettet : Hvorfor figurerer der en sponsorindtægter på kr. 0 ?
Steen: Vores sponsorer idag er stort set kun præmier, - som bliver doneret på den aktuelle dag /
match, derfor figurerer de ikke.
6. Vedtægtsændringer:
Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring blev godkendt.
7. Indkomne forslag.
Henrik Fink Isaksens foreslag om at starte en TH-bordtennisafdeling i vinterhalvåret blev drøftet. Af
de fremmødte 24 medlemmer tilkendegav ca. halvdelen ved håndsoprækning deres positive
tilsagn, om at HFI kan gå videre med ideen. Jørgen Hvass var dog imod, og argumenterede for, at
vi skulle droppe forslaget, da vi i bund og grund er en golfklub.
HFI vil tage fat i sekretariatet, Simon m.fl. og gå videre med projektet. HFI vil selv levere det første
bordtennisbord, Frank Poulsen vil måske også kunne låne klubben et. Men der skal bruges ca. 3 5000 kr. Af klubbens penge til indkøb af min. et ekstra bord, net, bat bolde osv. hvis det bliver en
succes.
HFI satser på, at første bordtennisaften bliver torsdag d. 12 januar 2017.
8. Valg af formand: Hans tog imod genvalg.
9. Hans, Henrik og Steen varslede , at de stopper i bestyrelsen efter næste sæson. Derfor foreslog
bestyrelsen en udvidelse til 5 mand, for at sikre en glidende overgang til en ny bestyrelsen /
formand. Hans spurgte til eventuelt interesserede,
Thomas Mohr meldte sig som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev godkendt med applaus.
10. Valg af 2 suppleanter: Bjarne Hansen og Kurt Baastrup.
11. Valg af revisor - genvalg til Hans Houlind
12 Valg af revisorsuppleant - Karsten Kraglund blev valgt.
13. Evt. Folk foreslår tilmelding over golfbox, - eller mobile pay. Bestyrelsen finder frem til en ny
betalingsløsning, som gør tilmeldingen i 2017 mere smidig.
Hans gennemgik matchplanen for 2017, - den blev godt modtaget og godkendt uden ændringer.
HFi blev spurgt til, hvor næste års Kr. Himmelfartsdag skulle gå hen. Forsamlingen gav udtryk for,
at Himmerland New Course ville være perfekt. Den er dyr, men HFI undersøger, om vi kan få rabat
p.g.a. Mollerups engagement i Danish Open via en snak med Jan Laursen.
Hvis det glipper er Hjarbæk Fjord også en god ide. HFI kommer med et konkret forslag snarest.

Referent: Henrik Fink Isaksen
Tak for god ro og orden.

