MOLLERUP SENIORKLUB
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. 11. 2021.
Referat:
Seniorklubben var vært med en kop kaffe, og generalforsamlingen startede kl. 14.30
Ad 1: Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte. Knud Høgh valgtes som dirigent, og
denne konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.
Ad 2: 2 stemmetællere, punktet udsat til evt. genoptagelse hvis behov herfor.
Ad 3: Bestyrelsens beretning. Formanden kommenterede beretningen, som i sin helhed var tilsendt
medlemmerne forud. Herunder:
Grundet coronarestriktionerne skulle vi helt frem til 15. juni, inden vi kunne afholde vores normale
turneringer, med morgenbriefing, samling efter runden og præmieuddeling.
Vi er 274 medlemmer, hvoraf 163 har deltaget en eller flere gange i tirsdagsturneringerne 2021. 18
medlemmer er stoppet, 17 nye er kommet til. Vi har en gnsn. alder på 72,8 år.
To venskabsturneringer afholdt i efteråret, Norddjurs hjemme, Grenaa ude, - vi vandt begge !
Forårsturen til Fredericia i maj var en succes, 23 deltagere. Marit Stubkjær vil sammen med Mette og
Karsten Kraglund arrangere en lignende i maj 2022. Ligeledes var der fin tilslutning til endagsturen til
Give i august, 52 deltagere, så en lignende vil nok blive arrangeret i 2022.
Det nye Hcp system. Det er besluttet, at vi indberetter scores ved alle turneringer. Der har været flest
positive reaktioner, men også enkelte negative. Vi vil dog fortsat indberette alle scores. Eventuelle
spørgsmål om hcp-systemet kan stilles til Knud Høgh.
Vinterbane indføres 15.11., (11 huller, 5-13, 17-18 og vintergreens).
Sidste turnering i 2021 afholdes 14. december, efterfulgt af julefrokost. Derefter pause til 1. marts.
Som tidligere år vil Knud Høgh være at finde på tee 1 de fleste tirsdage herimellem, så man kan møde
op med sit eget scorekort, og blive sendt rundt i hold. Tak til Knud for indsatsen.
Vi vil forsøge at blive bedre til at tage et par regel-emner op ved morgenbriefingerne, så vi undgår lidt
af de evt. selvkomponerede “unoder”.
Det henstilles, at alle er opmærksomme på deadlines for tilmeldinger. Det kan give en del problemer
for turneringslederne, når man melder til/fra efter deadline.
Betaling ved f.eks. turneringer i andre klubber, eller med spisning inkluderet etc., vil fremover blive
opkrævet efter deadline, - dette for at lette arbejdet for arrangørerne.
Formanden sendte tak til vor klappepræmie-sponsor, TandproTetikeren, vores greenkeepere, Mit
Golfudstyr, Cafeen og turneringslederne. Og sluttelig tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Kommentarer til beretningen: Et medlem forespurgte, om bestyrelsen havde overvejet at afholde
selskabelige sammenkomster, evt. med spisning, musik etc.
Formanden svarede, at udover julefrokosten, venskabsturneringer og evt. udflugter, var der ikke
planlagt noget sådant. Som det har vist sig, er der ikke den store tilslutning, når MGC har inviteret til
sådanne arrangementer.
Herefter blev beretningen godkendt.
Ad 4: Årsregnskabet. Erik Bendixen kommenterede regnskabet, som ligeledes var tilsendt
medlemmerne forud. Årets resultat var et underskud på kr. 635,58.
Indtægter i alt kr. 5.711,42.
Udgifter i alt kr. 6.347,
Egenkapital, bankkonto kr. 4.489,19.
Ad 5: Turneringsfee. Uændret fee på kr. 20,- vedtaget.
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 genvalgtes 1. Tove Schou, 2. Kim Hentze.
Ad 10: Revisor Henning Sunn Pedersen genvalgtes.
Ad 11: Revisorsuppleant Henning S. Hansen genvalgtes.
Ad 12: Eventuelt.
12 turneringer indgik i årets “Order of Merit 2021”, vinderne blev: på damesiden Bente Buus med 30
point, og på herresiden Mogens T Saabye med 33 point. Der er vinpræmie til de to vindere på et senere
tidspunkt, da de desværre ikke var tilstede i dag.
Til slut takkede formanden dirigenten og de fremmødte, og bestyrelsen takkede for genvalget.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. ca. 15 !
Ref. LRL

