Referat
fra Torsdagsherrerne
Generalforsamling
Torsdag den 3. december 2020.
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 13 deltagere til TH-generalforsamling. Bjarne Hansen blev valgt som dirigent. Bjarne
konstaterede, at der ikke var indkomne forslag til pkt. 6.

Pkt. 2

Kaj Aage Hoffmann og Henrik Isaksen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 3

Bestyrelsens beretning v. formand Thomas Mohr Rasmussen
Spillet og banen
Året har desværre været præget af Covid-19. Spillemæssigt har det været en forholdsvis tør
sæson, ikke mindst her i efteråret 2020.
Banens tilstand har været igennem sæsonen været ok. Dog har der været problemer med
bunkerne. Mere om det under KiK mødet i november.
Nye medlemmer
Det er egentlig gået særdeles fornuftigt. Mange nye er kommet til (ca. 25) – også en del under 50 år – og nogle er vendt tilbage. Vi er pt 90 medlemmer. Vi har lavet en kraftig gennemgang af medlemslisten og ajourført samtlige email adresser. Stort set ingen nye medlemmer
er forsvundet i år – det har bestyrelsen netop haft som fokuspunkt i år. Vi har bl.a lavet en
særlig ”klub i klubben” for de nye medlemmer. Det er taget særdeles godt imod. Rikke sender fortsat vores lille reklame for TH ud til de nye mandlige medlemmer.
Vi har udvidet vores kommunikation via mail. Covid-19 har faktisk ”hjulpet” os i kraft af den
nye booking ordning torsdag eftermiddag.
Vi har lavet en artikel med fotos til klubbens hjemmeside (venskabsmatchen hos Lyngbygaard i september) for at få opmærksomhed omkring TH. Vi har indskærpet ved sæsonstart,

at vi alle har en forpligtelse til at tage godt imod et nyt medlem – og tage dem med rundt på
banen ...!
Stemningen er rigtig god i år – og vores omdømme og kultur i klubben opleves i stigende
grad positivt – mener vi selv!
Afvikling af matcher:
Hcp. regulering sker fortsat løbende igennem sæsonen. Nils Victor står for det. Vi indskærper
ved sæsonstart, at vi er nødt til at følge ”reglerne” – samt at alle spillere fortsat fremadrettet
skal angive deres DGU-nummer på scorekortet ved underskrift. Hos Lyngbygaard blev vi
præsenteret for deres online måde at afvikle en turnering på – og i 2021 vil vi bestræbe os på
at gå 100% over til web-basere tilmelding – betaling – resultatopgørelse.
Samarbejdsklubberne
Tre-klub samarbejdet fungerer fint. Winwin: Torsdag/torsdag og en god bane. Vi måtte desværre aflyse hos Mollerup – og vi tabte samlet med under 1 slag til Aadalen. Når Thomas har
møde med de to andre formænd i marts 2021, skal han have afklaret, hvordan resultatet
blev gjort op hos Aadalen.
Mobilepay: Det har fungeret rigtigt fint.
Vores egen gennemgående turnering:
Vinderne:
A-Rækken: Jørgen Mariager
B-Rækken: Jørgen Myhre
C-Rækken: Lars Fredensborg
Hulspil: Martin Holm og Kaj Aage Hoffmann
Drømmerunden: A: Helmuth Weibel B: Claus Dahl C: Kim Rovsing Kraglund
Matchen mod Kalø: Mollerup vandt stort i Mollerup
Matcherne mod Aadalen og Lyngbygaard: Aadalen vandt samlet foran Mollerup (med kun 1
slag).
Kr. Himmelfartsdag: Aflyst grundet Covid-19. Turen går til Rold Skov i 2021.
Ryder Cup: Oldies vandt med stor margin i år: 12-6.

Klubberne i Klubben (KiK) møde med bestyrelsen for Mollerup Golf Club i november 2020:
• Mollerups økonomi er ok – og vi har haft 180 indmeldelser mod et noget lavere antal
udmeldelser. Resultat af tilfredshedsundersøgelsen vil snart foreligge. Enkelte fokuspunkter: Under 50% af Mollerups medlemmer har ønsket at deltage. Bunkers, spilletid og restaurationen forholder medlemmerne sig kritisk til. Hele 72% af klubbens
medlemmer ønsker ikke at deltage i frivilligt arbejde.
▪ Man diskuterede i lang tid de spillemæssige færdigheder, som nye medlemmer stiller
op med. Alle tre KiK beklagede, at mange nye medlemmer er for dårligt klædt på til

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
a.
b.
c.
d.

at spille på 18-hullers banen. Diskussionen udsprang af, at HC ønsker en bedre tone
medlemmerne imellem på banen.
Ros til bestyrelsen for dens kæmpe arbejde i lyset af Covid-19 her i 2020. Vi vil gerne
anerkende den meget store arbejdsmæssige ekstra belastning, som Covid-19 har
medført.
Særlig ros til Rikke i sekretariatet for en meget service-minded adgang til den funktion, som hun varetager.
Bunkerne har været urimeligt ringe i år.
Forslag: TH vil gerne tilbyde at hjælpe med arbejdsmandskab. Men husk at spørge os
……! Prioritering af arbejdet med banen (eksempel: Man blæser blade i oktober ved
hul 14 …).
6 TH-medlemmer har indtil nu meldt sig til at hjælpe med bunkerkanter. Chefgreenkeeper Ulrik og Thomas har haft møde – og vi vil finde en egnet dag i marts/april/maj.
Driften af klubbens restaurant ønskes fortsat lagt ud til forpagtning. Kvaliteten af
mad og service varierende. Gennemgående dog tilfredshed med maden ved TH-arrangementer. Enkelte gange langsommelig servering. Det kniber med ”hygge” og service i cafeen.
TH har foretaget en Doodle afstemning blandt de 90 medlemmer om, hvorvidt man
om torsdagen kl. 14.30 – 16.30 ønsker at beholde bold-renden eller gå over til tidsreservation som i 2020. Afstemningsresultat:
Boldrende = 9 stemmer
Tidsbestilling som i 2020 = 30 stemmer
Et meget klart resultat, som betyder, at TH anmoder klubben om at få lov til at
fremadrettet at forsætte efter samme model som i 2020.
Bold-renden: Hvordan kan klubbens ledelse tillade sig at indføre en ny bold-rende
ordning, når den ikke har været fremlagt på en generalforsamling? Vi respekterer, at
man lavede ændringer på forsøgsbasis i lyset af Covid-19, men vi oplever, at der er
”selvtægt”, at man har indført en reduceret boldrende ordning her i eftersommeren
og efteråret……
Principiel støtte til Tirsdagsdamernes ønske om at få lov til at flytte til mandag/onsdag.
Forberedelse af vinterbanen har været mangelfuld – og hvorfor er så mange huller
lukket? Hvorfor vælger man fra år til år en ny baneopsætning? Det skaber forvirring.
Golfringen (”Mergolf”) opleves som en utilfredsstillende aftale …… TH er klar over, at
klubben har givet udtryk for, at man arbejder på at skaffe flere aftaler.
Det har været alt for svært at booke tider i sommeren 2020 – har klubben for mange
medlemmer
Spørgsmål til 2020/2021:
Hvorfor tisseskur ved netop hul 10?
Fylde jord i diverse ”huller” – eksempelvis ved hul 6 og hul 15?
Grus-sti på hul 15?
Etablering af golfsimulator i restauranten. TH-medlemmer interesserede i at bruge
det …? Konsekvenser for bordtennis afvikling torsdag aften kl. 19.00?

Diverse for TH:
▪ Vores økonomi er sund – vi har et mindre overskud …..
▪ Bordtennis startede igen i år i. Der har i snit været 5-6 spillere om torsdagen. Skal vi
fortsætte …? Nu er der jo kommet en golfsimulator i ”vores” bordtennisrum. Der er
indkøbt nye bordtennisnet. Henrik Isaksen har stået for det. Stor tak til ham.

Hvad har vi gjort i 2020, som har hjulpet:
- Resultatopgørelse ved turneringsafvikling med spisning.
- Klarere regler og udmeldinger ved lay-up på banen.
- Modtagelse- og indslusning af nye medlemmer.
- Hurtig resultatformidling og præmieuddeling ved gunstart.
Hvad kan vi gøre bedre – og hvad har vi gjort i 2019:
- Yderligere forbedret resultatopgørelse ved turneringsafvikling med spisning. Vi forventer
at overgang til resultatopgørelse via Golfbox app vil hjælpe betragteligt.
TH´s afsluttende bemærkninger: Tak til alle TH-medlemmer, tillykke til vinderne.
Og tak til Henrik for bordtennis, tak til Frank og Erik for hjælp ved afvikling af kampe og resultatopgørelse og altid godt humør og hjælpsomhed – tak til Jesper, som altid har styr på
økonomi og præmierne – og en særligt stor tak til Nils Victor for det kæmpe arbejde med
planlægning og afvikling af matcher samt Ryder Cup.

Pkt. 4

Regnskab 2020 blev uddelt – og kasserer Jesper Abel fremlagde klubbens reviderede
årsregnskab til godkendelse. Jesper Abel pointerede, at regnskabet nu foreligger i en ny
udgave med en større detaljeringsgrad. Det er desuden aftalt, at revisor Han Houlind vil være
behjælpelig med at gøre regnskabet yderligere gennemskueligt gennem en videreudvikling af
regnskabets frem ……
Regnskabet blev godkendt. Overskud på kr. 6.062,00.

Pkt. 5

Kasserer Jesper Abel fremlagde budget for 2021. Budgettet blev godkendt. Der opereres med
et forventeligt underskud på kr. 6.000,00. Men TH-bestyrelsen oplever ikke dette som et
problem, idet TH har et akkumuleret overskud i banken på kr. 41-916,82. Der er ingen grund
til, at vi - i disse tider med negativ rente - har større beløb stående inaktive.

Pkt. 6

Ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Pkt. 7

Valg af formand: Thomas Mohr Rasmussen blev genvalgt. Ingen modkandidat.

Pkt. 8

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

Pkt. 9

Valg af 2 suppleanter: Torben Søby (1. suppleant) og Kim Laursen (2. suppleant)

Pkt. 10

Valg af 1 revisor: Hans Houlind genvalgt. Ingen modkandidat.

Pkt. 11

Valg af 1 revisor suppleant: Kaj Åge Hoffmann

Pkt. 12

Eventuelt:
Kim Laursen: Ikke enig i at Mergolf nødvendigvis er en dårlig aftale. Forslag omkring spil på
banen: Kan bestyrelsen arbejde på, at vi opererer med ”hulambassadører”..?
Kaj Åge Hoffmann: Ros til TH-bestyrelsen. Hvad er bestyrelsens egen holdning til
boldrenden? Kan vi få en TH-beslutning og indstilling? Punktet blev diskuteret – og da vi er
mange medlemmer er der ligeså mange holdninger til spørgsmålet, så det vil være svært for

TH-bestyrelsen aftale at komme med en konkret holdning.
Henrik Vinther: Har vi loft for, hvor mange TH-medlemmer vi kan/bør være? Nils Victor: Nej,
ikke loft som sådan – men vel en øvre grænse omkring 120.
Hvordan bliver rækkeinddelingen i 2021 i lyset af den nye handicap-ordning? Nils Victor: Vi
ser selvfølgelig på det, når de nye handicaps foreligger.
Kan vi ved hulspil indføre 7/8 regulering for at tilgodese spillere med lavt handicap? Punktet
blev diskuteret – varierede holdninger. TH-bestyrelsen vil tage punktet op til diskussion inden
sæson 2021.
Bjarne Hansen: Vores hjemmeside virker gammeldags og ikke særligt funktionel. Bjarne
havde lavet et katalog af forslag til forbedringer. Nils Victor var enig i kritikken – men klubben
har et generelt koncept, som man arbejder ud fra – og som TH ikke må/kan fravige. Klubben
overvejer at overgå til et nyt system.
Referent: Thomas Mohr Rasmussen
05. december 2020

