Referat
fra Torsdag Herrerne
Generalforsamling
Torsdag den 06. december 2018.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter.
10.Valg af 1 revisor.
11.Valg af 1 revisorsuppleant.
12.Eventuelt.
Pkt. 1

Der var 18 deltagere til TH generalforsamling. Jesper Abel (JA) blev valgt som
dirigent. JA konstaterede, at der ikke var indkomne forsalg var til pkt. 6. JA
spurgte, om der indvendinger mod afholdelse af generalforsamlinger i lyset af
den sende indkaldelse af forslag. Det var der ikke.

Pkt. 2

Kaj Aage Hoffmann og Hans Trautner blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 3

Thomas Mohr aflagde beretning, og kom ind på den meget tørre sæson, hvor
mange af TH er gået ned i hcp, samt at banen har lidt under tørken.
TH medlemstallet er lidt vigende. Thomas har lavet reklame for TH i løbet af
sommerperioden, hvilket har bevirket 4 – 5 nye medlemmer. I 2017 var vi 97, og
pt er vi 87.
Bordtennis startede i november, men er løbet ind i en del aflysninger grundet
klubarrangementer samme aften. Der har i snit været 5 – 6 spillere per aften.
Henrik og Frank har stået for det, og de vil vurdere, om bordtennis skal fortsætte
efter Nytår. Stor tak for deres indsats.
Samarbejdsklubberne lagde ud med at Aarhus Golf Club meldte sig ud af 3-klub
samarbejdet. Umiddelbart efter blev der lavet en aftale med Lyngbygaard.
En fin erstatning.
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Winwin: Torsdag/torsdag og en attraktiv golfbane. Vi lægger ud med at spille
Lyngbygaard i maj 2019.
Mobilpay: Det har fungeret fint.
Vinder i vores egen gennemgående turnering:
A-Rækken:
B-Rækken:
C-Rækken:

Christian Hansen
Lars Fredensborg
Jens Helm-Petersen

Hulspil:

Torben Søby og Kaj Aage Hoffmann

Drømmerunden: A: Thomas Bording
B: Henrik Vinde
C: Peter Martin
Matchen mod Kalø: Mollerup vandt stort.
Matcherne mod Aadalen: Aadalen vandt – og fik dermed pokalen.
Kr. Himmelfartdag:40 spiller i ”kongevejr” - god tur. Turen i 2019 går til
Hjarbæk.
Ryder Cup: Oldies vandt, med en meget snæver margin. Trøjerne går
videre til næste år. De ligger i skabet i kælderen.
Meddelelser fra bestyrelsen for MGC (via møde for klubber i klubben i
november.
Vi har fået ny restauratør og forpagter af shoppen, som begge er indstillet på at
forsætte med præmier til TH - og golfshoppen vil måske gerne sponsere
yderligere – også til Ryder Cup. De vil måske også gerne spille TH. Støt op om
både restauratør og proshop. De er vigtige for det sociale liv i klubben.
Bestyrelsen i MGC har besluttet, at ved resultatlighed, vil bag-ni altid tælle først.
Dette for at få ensartethed på tværs af klubber i klubben.
MGC økonomi er ok. Niels, Knud og Hans Martin stopper i bestyrelsen.
Pro’en Søren Jensen fortsætter, men Sandy stopper. Martin og Anders er nye i
shoppen, og Martin bliver pro-lærling.
Persondataforordningen skal efterleves, og bestyrelserne for klubberne i klubben
er blevet bedt om at underskrive en erklæring derom. Det er MGC, som har det
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overordnede ansvar for datasvigt. Der kommer nye golfregler. Merete vil
gennemføre minimum 2 kursusaftner for alle i januar. DGU har udgivet en lille
folder – MGC har en quiz på hjemmesiden, og man kan downloade en APP til
sin mobil.
Klubben etablerer et nyt velkomst/servicecenter. MGC flytter sekretariatet ned i
stueetagen og sammen med proshoppen skal dette give bedre service for
medlemmer og gæster.
Nye broer på banen: mellem hul 14 og 15, samt 15 og 16.
Diverse for TH:
TH er blevet spurgt om evt. deltagelse i indsamlinger, f.eks. Kræftens
Bekæmpelse (Pink Cup). TH har fortsat ikke ønsket at deltage, da vi i forvejen
har så mange forskellige turneringer.
Vores økonomi er sund – vi har et mindre overskud.
Hvad kan vi gøre bedre:
Resultatopgørelse ved turneringsafvikling med spisning.
Klarere regler og udmeldinger ved lay-up på banen.
Retningslinjer for deltagelse i Ryder Cup skal skærpes.
Formandens afsluttende bemærkninger.
Tak til alle medlemmerne og tillykke til vinderne.
Tak til klubben – til Hanne, tak til Simon og Peter, som desværre begge stopper.
Tak til kollegaerne i bestyrelsen for deltagelse i diverse opgaver i TH regi.
Pkt. 4

Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kasserer Jesper Abel uddelte og gennemgik det reviderede regnskab for TH.
Regnskabet blev godkendt. Overskud på kr. 5.901.

Pkt. 5

Kasser Jesper Abel fremlagde budget for 2019. Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6

Der var et forslag fra Per Ole: Kan TH støtte op om, at man i TH matcher kan
benytte golfbuggy, når grenkeeperen har forbudt kørsel med boggys?
Den generelle holdning var, at det er helt op til greenkeeperne, at beslutte om der
må benyttes buggys på banen.

Pkt. 7

Valg af formand: Thomas Mohr Rasmussen blev genvagt.

Pkt. 8

Valg af bestyrelse medlemmer: Genvalg af Jesper Abel, Nils Victor Jensen,
Frank Trend Poulsen og Erik Bech Nielsen.

Pkt. 9

Valg af 2 suppleanter: Kim Laursen og Mikael Hviid

Pkt. 10

Valg af 1 revisor: Hans Houlind genvalgt.
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Pkt. 11

Valg af 1 revisor suppleant: Bjarne Hansen

Pkt. 12

Eventuelt:
Bordtennis: Der har været 2 aflysninger i november måned, grundet
andre arrangementer. Thomas Mohr har lovet at kontakte golfklubben for at få
en melding på, om der er mulighed for at løse dette problem.
Antallet af tællende matcher samt alternative spilformer: Bestyrelsen vil tage
stilling til antallet af tællende runder – samt spilformer ved gunstart.
Referent: Erik Bech Nielsen
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