MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.10.2020.
Referat:
Inden generalforsamlingen, var seniorklubben vært med et glas vin og et stort tillykke til Leif
Reinholdt Jørgensen med det flotte hole in one den 13. oktober.
Generalforsamlingen startede kl. 15.30.
Ad 1 : Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte. Niels Eilif Hansen valgtes som dirigent, og
denne konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.
Ad 2 : 2 stemmetællere, punktet udsat til evt. genoptagelse hvis behovet opstår.
Ad 3 : Bestyrelsens beretning. Formanden kommenterede beretningen, som i sin helhed var tilsendt
medlemmerne forud. Herunder:
I seniorklubben er gennemsnitsalderen 72 år, toppet af alderspræsidenten Arno Mundrup på 90 år. Vi
er 275 medlemmer, hvoraf de 165 har deltaget i turneringer i 2020.
Turneringerne kom sent i gang i år, pga. Coronarestriktionerne, første turnering var 9. juni.
På trods af dette, gennemførtes 17 turneringer, med et gnsn. på 67 deltagere.
Venskabsturneringer har måttet aflyses, vi håber at de kan genoptages i 2021.
Der bliver som sædvanligt vinterpause, - sidste turnering den 8. december og første turnering igen den
2. marts 2021. I vinter vil Knud Høgh de fleste tirsdage kl. 10 sammensætte hold for evt. fremmødte,
der selv har udskrevet scorekort.
Carsten Hvolbøll Mikkelsen og Marit Stubkjær vil arrangere forårstur 2021, herom senere.
Tysklandsturen i eftersommeren afventer evt. “nye kræfter”, idet Lis og Ole, Leni og Jørn har takket
af efter 8 år som arrangører.
Der har været fremsat ønske om en repræsentant fra seniorklubben i 2 udvalg: Merete Grønvold har
bedt om hjælp til besvarelse af evt. spørgsmål fra seniorerne om de nye handicapregler, Knud Høgh
vil repræsentere seniorklubben.
Anton Sønniksen vil gerne have hjælp til et udvalg om “Regler og Etiketter på golfbanen”. Erik
Bendixen repræsenterer seniorklubben.
To seniorer har formået at lave Hole in One i år, : Carsten Hvolbøll Mikkelsen og Leif Reinholt, de er
nu begge blevet fejret.
Formanden sendte tak til vores klappepræmie-sponsor, TandproTetikeren, -vores dygtige
greenkeepere, Mit Golfudstyr, Cafeen, og turneringslederne. Og sluttelig en tak for godt samarbejde
til bestyrelsen.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.

Ad 4 : Årsregnskabet. Erik Bendixen kommenterede regnskabet, som ligeledes var tilsendt
medlemmerne forud.
Årets resultat var et underskud på kr. 3.678, dog har vi fortsat en positiv bankbeholdning på kr.
5.124,-. Underskuddet skyldes de manglende turneringsfees pga. coronarestriktionerne.
På udgiftssiden var det primært turneringsledermøder, sponsor, repræsentation, fejring af hole in one
der vejer, men EB forsikrede at det ikke er noget problem, - vi “sætter tæring efter næring”.
Regnskabet godkendt.
Ad 5 : Det blev vedtaget at turneringsfee stadig udgør kr. 20,-.
Ad 6 : Der var ingen indkomne 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 1. Tove Schou og 2. Kim Hentze.
Ad 10 : Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.
Ad 11 : Revisorsuppleant Henning S. Hansen genvalgtes.
Ad 12 : Eventuelt.
Carsten Hvolbøll Mikkelsen, - var ked af at forårsturen måtte aflyses i år, men der er allerede styr på
forårstur 2021, om coronaen vil. Turen bliver 19. - 21. maj, Best Western Hotel Fredericia. 2
golfrunder, Middelfart og Fredericia golfklubber. Prisen vil blive ca. kr. 2.000 pr. person, og der vil
være plads til max. 60 deltagere.
Herefter var der diskussion med mange input om evt. afholdelse af turneringerne indtil vinterpausen 8.
december på trods af de nye restriktioner.
Der var flere forslag, - løbende start (kan ikke lade sig gøre tidsmæssigt), baglæns gunstart, start
direkte fra hullerne, mange forslag kom frem. HC Ralking pointerede at man intet sted på MGC’s
område, må samles mere end 10 personer.
Bestyrelsen vil efter de mange forskellige forslag, forsøge at finde en løsning.
Til slut takkede formanden dirigenten og de fremmødte for god ro og orden. Bestyrelsen takkede for
genvalget, vi vil fortsat gøre vort bedste ! Generalforsamlingen afsluttedes kl. 16.15.
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