MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29.10.2019.

Referat:
Ad 1: Formanden, Erik Bendixen, bød velkommen til de ca. 60 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: i dag afholdes seniorklubbens 12. generalforsamling. 208 af seniorklubbens
278 medlemmer, har i år deltaget i en eller flere af vore turneringer. Gennemsnitsalderen er faldet fra 71 til
70 år. Vi har afviklet 35 ordinære turneringer, med et gnsn. på 70 deltagere pr. gang.
Vi har 2 venskabsklubber, og har i år kunnet stille med fuldt hold pr. gang.
Der har været afholdt to udflugter, forårstur til Mors, og eftersommertur til Gut Apeldör, begge med god
tilslutning.
”Slå-et-Slag” blev ikke gennemført i år. Bestyrelsen vil evt. arbejde for at kunne gennemføre det i en måske
mindre belastende form. Interesserede frivillige er meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.
Vi fastholder vores 9-hullers format, det er dog forholdsvis få, der benytter sig af det.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med vort nye turneringslederrum, den nye Proshop, og
Cafe/restauranten. En tak for godt samarbejde med alle i det forløbne år. Også stor tak til vores
greenkeepere, som sørger for en flot bane. (dejligt med klipning af semirough til ”human højde”).
Der opfordres til, at vi alle søger at forbedre spilletempo, udfylde scorekortene korrekt, hvilket vil betyde
mindre ventetid efter turneringerne. Ligeledes opfordres til, at man overholder tilmeldings-/
afmeldingsfristen mandag kl 12.00.
Fra næste år (31. marts, sommertid) skubbes tiderne, således at sidste betalingsfrist bliver kl. 8.40, briefing
kl. 8.50. Dette vil passe bedre med starttid tidligst kl. 9.00. Vintertiderne er uændrede,- seneste betaling kl.
9.00.
Vinterpause fra 10.12. til 03.03.2020. I denne periode vil Knud Høgh de fleste tirsdage sammensætte hold
for evt. fremmødte, som selv har skrevet scorekort ud senest kl. 9.15.
Formanden takkede turneringsledere og bestyrelse for fint samarbejde.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.
Ad 4 :Årsregnskabet. Erik Bendixen kommenterede regnskabet, som ligeledes var tilsendt medlemmerne
forud. Regnskabet godkendt.

Ad 5 : En forespørgsel om det vil være nødvendigt at hæve turneringsfee til kr. 25. EB forsikrede, at dette
ikke er tilfældet. Turneringsfee udgør fortsat kr. 20,-. Det er i øjeblikket ikke en god ide med MobilePay, da
det vil blive for dyrt i div. gebyrer til banken.
Ad 6: Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Ad 7: Erik Bendixen blev genvalgt som formand.
Ad 8 : Lotte Madsen, Benny Jepsen og Leni Rützou Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Ad 9 : Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Tove Schou og Kim Hentze.
Ad 10 : Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.
Ad 11 : Som revisorsuppleant genvalgtes Henning S. Hansen.
Inden sidste punkt var der præmier til årets to Tourvindere : Lotte Madsen og Preben Parkegaard.
Ad 12 : Evt. Karen Krause udtalte et stærkt ønske om toiletter på banen. Hun foreslog en skriftlig
henvendelse til (Hoved)bestyrelsen, - en sådan fremlagdes til underskrift af interesserede. Karsten Kraglund
og Per Ole Overgaard kommenterede forslaget, og ytrede (igen) samtidig ønske om tordenhytter på banen.
Enighed blandt medlemmerne om, at det er en rigtig god ide!
Henning Hansen forespurgte, om der var taget stilling til vinterbanens udformning. Formanden svarede, at
Ulrik (chefgreenkeeper) endnu ikke har truffet en afgørelse. Formentlig vil der blive tale om vintergreens
foran de eksisterende greens, og ikke en ”banevending”. Vejret vil (som altid) have afgørende betydning for
en beslutning.
Til slut takkede formanden de fremmødte, og generalforsamlingen afsluttedes kl. 15.45.
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