MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.10.2017.
Referat:
Ad 1: Formanden, Jørn Krog Nielsen, bød velkommen til de mange (ca. 75 ) fremmødte.
Niels Eilif Hansen valgtes som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var korrekt
indvarslet.
Ad 2 : 2 stemmetællere, punktet udsat, genoptages når/hvis behovet opstår.
Ad 3 : Bestyrelsens beretning : Formanden kommenterede beretningen , som i sin
helhed var tilsendt medlemmerne forud. Herunder fastsættelsen af vinterpausen fra
juleafslutningen til ultimo februar 2018. Det er vedtaget, at vi fremover har 2
venskabsklubber, Grenå og Norddjurs. De mange, og desværre nok fortsatte, aflysninger
beklages. De er desværre nødvendige af hensyn til banen, som pt. ikke kan spilles i sin
helhed. Formanden bad om forståelse herfor. Der blev opfordret til at huske: oprettelse af
nedslagsmærker, opsamling af turfs,- også gerne andres… samt omhyggelighed ved
udfyldning af scorekort. Der er stadig ca. 5-10 % fejlbehæftede scorekort ved
turneringerne. Ruth Møller og Benny Jepsen modtog chokolade og vin, som tak for deres
store arbejde i forb.m. ”Slå-et-slag” turneringen.
Kommentarer fra medlemmerne: Mogens Neergaard : Det er nok ikke vi seniorer der laver
(flest) nedslagsmærker, de fleste af os ”ruller” bolden på green.. . Anton Sønniksen : Det
er vigtigt at man kun bruger evt. ”opsamlingsdevice” monteret på putteren til at samle
bolden op fra hullet med, det giver mærker på greenen hvis man presser bolden ned her.
Lis Wenneberg: Det enkelte medlem bør gøres opmærksom på fejl i scorekort
efterfølgende. Formanden svarede at dette allerede sker i en vis udstrækning.
Formanden takkede bestyrelse og turneringsledere for det frivillige arbejde i 2017.
Beretningen godkendt.
Ad 4 : Kasserer Erik Bendixen kommenterede årsregnskabet, som var udsendt til
medlemmerne på forhånd. Årets resultat: overskud kr. 31.066,39, som inkluderer det
indsamlede, og nu indbetalte, beløb kr. 28.900,- til Kræftens Bekæmpelse. Dette rakte
iøvrigt til en 6. plads (blandt 52 deltagere) i år. Egenkapitalen udgør herefter kr. 13.196,04.
Vi har stadig 117 uindløste gavekort stående, selv efter at 39 forældede gavekort er taget
til indtægt. Husk at gavekortene er gyldige 3 år fra udstedelsesdatoen, eller indtil påførte
”gyldigt indtil xxxx”. Regnskabet godkendt.
Ad 5 : Det blev vedtaget at turneringsfee fortsat udgør kr. 20,-.
Ad 6 : Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Ad 7 : Jørn Krog Nielsen blev genvalgt som formand.
Ad 8 : Erik Bendixen, Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad 9 : Valg af 2 suppleanter. Erik Balle Rasmussen modtog ikke genvalg. Bestyrelsen
indstillede Kim Hentze, som blev valgt. 2. suppleant Børge Wiid Nielsen genvalgtes.
Ad 10 : Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.
Ad 11 : Som revisorsuppleant genvalgtes Henning S. Hansen.
Ad 12 : Eventuelt: Knud Høgh meddelte, at som det ser ud nu, vil der nok blive åbnet for
hullerne 10-13 og 17-18, og evt. 5-9 resten af året. Der vil blive lukket for tidsbestilling.
Tourvindere 2017 blev: Elsebeth Andersen og Børge Møller, der var præmier til begge.
Formanden takkede for genvalg, takkede bestyrelsen og alle fremmødte, samt
opfordrede medlemmerne til at fremkomme med evt. utilfredsheder, forslag o.lign. til
bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref.: Leni R. Larsen

