MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 06.11.2018.
Referat:
Ad 1: Næstformanden, Erik Bendixen, bød velkommen til de mange ( ca.80 )
fremmødte. Niels Eilif Hansen valgtes som dirigent, og han bad om forståelse for, at
generalforsamlingen ikke var korrekt indvarslet. GF blev udskudt en uge, pga.
formanden, Jørn Krog Nielsens dødsfald. Der var ingen indsigelser imod denne
ændring.
Ad 2: 2 stemmetællere, punktet udsat, genoptages når/hvis behovet opstår.
Ad 3: Bestyrelsens beretning. Næstformanden kommenterede beretningen, som i
sin helhed var tilsendt medlemmerne forud. Herunder: Vi afholder den 11.
generalforsamling i dag. - 176 af seniorklubbens medlemmer har i år deltaget i een
el. flere af årets 26 turneringer. Ca. 75 personer i gnsn. - Vi fastholder turneringerne
med vore to venskabsklubber, Grenaa og Norddjurs. – Der er afholdt to velbesøgte
udflugter, til hhv. Løgstør og Gut Kaden. – Der blev i år indsamlet kr. 20.770,- til
Kræftens Bekæmpelse i forb. m. Slå-et-Slag-turneringen. En tak til sponsorerne, og til
Ruth og Benny som stod for arbejdet med arrangementet. – Fra næste sæson vil
både damer og herrer frit kunne vælge teested 49, 53 el. 57. - Seniorklubben har
sagt Hanne Jakobsen i sekretariatet, og Simon tak for samarbejdet med en
erkendtlighed. – Kim Vagner Sørensen, som lavede Hole-in-one den 7.8., vil vi fejre
med et lille glas senere i dag. – Medlemmerne blev (endnu en gang) bedt om at
være omhyggelige med at udfylde scorekort korrekt og letlæseligt.
Kommentarer fra medlemmerne: Peter Thomsen: Spurgte, om blåt teested også vil
kunne vælges. Det kan det ikke. På forespørgsel meddelte Knud Høgh, at han i
vinterpausen (11. dec – ca. 1.marts) de fleste tirsdage vil være tilstede for at sende
evt. seje vinterspillere ud på banen.
EB rettede en tak til Ulrik og greenkeeperteamet, til sponsorer, til bestyrelse, til
turneringsledere og frivillige, for deres store indsats. Samt opfordrede alle til at
fremkomme med ros/ris, så der kan arbejdes på, at Seniorklubben kan blive ved at
være et rart sted at være. Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 4: Årsregnskabet. Kasserer Erik Bendixen kommenterede det fremlagte
årsregnskab, som blev godkendt uden spørgsmål.
Ad 5: Det blev vedtaget, at turneringsfee fortsat udgør kr. 20,-.
Ad 6: Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Ad 7: Erik Bendixen blev valgt som ny formand for Seniorklubben.
Ad 8: Lotte Madsen og Leni Rützou Larsen blev genvalgt, og Benny Jepsen blev
nyvalgt til bestyrelsen.
Ad 9: Suppleanter til bestyrelsen: Kim Henze, 1. suppl. og Børge Wiid Nielsen 2. suppl.
modtog genvalg.
Ad 10: Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.
Ad. 11: Som revisorsuppleant genvalgtes Henning S. Hansen.
Inden sidste punkt, var der præmier til årets Tourvindere 2018: Birgit Thomsen og Per
Ole Overgaard. Ruth Møller og Benny Jepsen modtog en vingave som tak for
deres store arbejde med Slå-et-slag arrangementet.
Ad 12, Evt.: Peter Morthorst forespurgte, om vi ville genindføre venskabskampe
mod Randers Fjord. EB svarede, at vi i god forståelse med Randers Fjord, ophørte
med vore venskabskampe, grundet alt for ringe tilslutning til kampene på begge
sider. Der er pt. ikke planer om genindførelse. Peter Thomsen forespurgte, om det
kunne overvejes at inddrage blå tee fremover, således at høj-hcp.-spillere kunne
starte herfra. Det ville spare meget tid. EB svarede, at spørgsmålet ville blive taget
med ved turneringsledermødet, men at det nok ville vise sig at være for besværligt
rent praktisk, også da scorekortene ikke medtager blå tee.
Til slut ønskede vi tillykke til vort seniormedlem Kim Vagner Sørensen med hans flotte
Hole-in-one. Vi skålede i et glas ”Bobler”. Formanden takkede for valget, og
takkede de mange fremmødte.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref.: Leni Rützou Larsen.

