Referat
fra Torsdagsherrerne
Generalforsamling
Torsdag den 3. december 2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning v. Thomas Mohr Rasmussen
Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse v. Jesper Abel
Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år v. Jesper Abel
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand, Thomas Mohr Rasmussen – genopstiller
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg:
- Nils Victor Jensen - genopstiller
- Erik Bech Nielsen - genopstiller
- Jesper Abel – genopstiller
- Frank Poulsen – genopstiller ikke
10. Valg af 2 suppleanter
- Torben Søby
- Kim Lauersen
11. Valg af 1 revisor
- Hans Houlind
12. Valg af 1 revisorsuppleant
- Bjarne Hansen
13. Eventuelt
Pkt. 1

Der var 14 deltagere til TH-generalforsamling. Bjarne Hansen blev valgt som dirigent. Bjarne
konstaterede, at der ikke var indkomne forslag til pkt. 7. Bjarne Hansen benyttede dog
lejligheden til at påpege en uoverensstemmelse imellem indkaldelse af forslag fra
medlemmerne og TH-vedtægterne. Ifølge vedtægterne § 4 stk 3, har medlemmerne
mulighed for at fremsendes forslag senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen
havde sat en tidsfrist til senest 7. november 2021.
Bjarne Hansen påpegede også, at det af dagsorden for generalforsamlingen burde fremgå
ved navns nævnelse, hvilke tillidsposter – herunder bestyrelsesposter – som er på valg ved en
given generalforsamling.

Pkt. 2

Thomas Mohr Rasmussen tilbød sig som referent.

Pkt. 3

Kaj Aage Hoffmann og Frank Poulsen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 4

Bestyrelsens beretning v. Thomas Mohr Rasmussen

Referenten henviser til formandens udførlige, skriftlige beretning, som man kan finde på THhjemmesiden.
Formandens beretning blev godkendt, og følgende spørgsmål blev stillet/kommenteret i en
efterfølgende diskussion:
-

Der var generel tilfredshed med klubbens restauranten – men de TH-medlemmer, som
går sent ud om torsdagen oplever, at de ikke har mulighed for forplejning efter en runde,
når restauranten lukker så tidligt. Skiltet ved hul 17 er misvisende. Bestyrelsen er enig i,
at lukketiderne efterhånden er blevet sådan, at klubbens service til medlemmerne er for
dårlig i form af restaurantens åbningstider er for indskrænkede.

-

Nogle medlemmer efterspørger fortsat lidt mere ”liv” på TH-hjemmesiden. Anbefalingen
er at lægge flere opslag ind på klubben generelle hjemmesideunder punktet ”nyheder” –
med et link til TH-hjemmesiden. Det kunne være småhistorier med billeder fra vores fodbold event 17. juni, Ryder Cup, Kr. Himmelfart turen, bordtennis, osv.

-

Ovenstående vil måske tiltrække nye medlemmer, idet TH-klubben ellers risikerer at
fremstå lidt ”lukket”. Forslaget om mere PR for Torsdagsherrerne kom fra et nyt medlem. Evt bør man også møde op om onsdagen til begyndertræning og orientere om TH –
eller decideret at deltage som ”kaptajner”.

-

Man påpegede og diskuterede, hvorvidt TH burde lave nogle nye tiltag på torsdage uden
gunstart for i højere grad at få TH-spillerne til at indgå i nye personrelationer. Forslag 1:
Medlemmerne melder ind, om man vil spille tidligt eller sent på dage – og så sammensættes boldene derefter. Forslag 2. Hver anden gang faciliteter bestyrelsen, at medlemmerne ”blandes”.
Bestyrelsen vil diskutere og overveje ovenstående forslag – men gav i øvrigt udtryk for,
at man selvfølgelig godt er klar over, at visse spillere tenderer altid at gå ud med hinanden – og at der skal være et vist ”råderum” for at have mulighed for dette.

Pkt. 5

Regnskab 2021 blev uddelt – og kasserer Jesper Abel fremlagde klubbens reviderede
årsregnskab til godkendelse.
Der var enkelte detailspørgsmål til regnskabet, som kassereren på udmærket vis besvarede.
Regnskabet blev således efterfølgende godkendt. Underskud for året 2021 på kr. 4.482,89.
Men Torsdagsherrerne har fortsat en positiv kassebeholdning på kr. 37.433,31.

Pkt. 6

Kasserer Jesper Abel fremlagde desuden budget for 2022. Budgettet blev godkendt. Der
opereres med et forventeligt underskud på kr. 500,00. Bestyrelsen er i øvrigt af den
opfattelse, at Torsdagsherrerne ikke skal generere overskud.

Pkt. 7

Ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Pkt. 8

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

Pkt. 9

Valg af bestyrelse medlemmer:
- Genvalg til Jesper Abel, Nils Victor Jensen, og Erik Bech Nielsen. Ingen
modkandidater.
- Nyvalg af Hans Houlind, som blev indstillet af bestyrelsen. Ingen modkandidat.

Pkt. 10

Valg af 2 suppleanter: Sven Aaen (1. suppleant og ingen modkandidat) og Kim Laursen (2.
suppleant og ingen modkandidat).

Pkt. 11

Valg af 1 revisor: Henrik Vinther blev valgt. Ingen modkandidat.

Pkt. 12

Valg af 1 revisor suppleant: Torben Søby blev valgt. Ingen modkandidat.

Pkt. 13

Eventuelt:
Kaj Åge Hoffmann: Forslag til bestyrelsen. Når der nu engang kommer en golfsimulator i
bagladen, kan vi så evt lave en TH-turnering med afsæt i den? Bestyrelsen svarede, at man
absolut vil se positivt på dette – men at initiativ, oplæg og administration af en sådan
turnering bør komme fra de menige medlemmer. Det vil sikkert fungere som en god, ekstra
social aktivitet – og TH-bestyrelsen vil derfor også være åben over for at donere et mindre
beløb til præmier. Bestyrelsen blev bedt om at lave en interesseundersøgelse blandt
medlemmerne, når Mollerup Golf Club melder endeligt ud om ibrugtagning af simulatoren.
Henrik Isaksen: På grund af den sene start for bordtennis (tidligst januar 2022) som den
negative udvikling mht Covid-19, vil der ikke blive taget initiativ til at starte bordtennis i år.
Jørgen Hvass: Hvordan beregnes resultat i vores venskabsturneringer, når deltagerklubberne
stiller med forskelligt antal deltagere? Thomas svarede, at formændene havde diskuteret
dette på et møde inden sæsonstart 2021 – og man er blevet enige om, at man altid tager
gennemsnittet af alle deltagere fra hver klub. Denne beregningsform er nu skrevet ind i
vedtægterne for samarbejdet de tre klubber imellem.
Henrik Vinther: Ros til bestyrelsen for godt arbejde.
Thomas Mohr Rasmussen: En særlig tak går til følgende TH-medlemmer, som hver får en THshirt for deres arbejde (der blev taget et billede ved overrækkelse til hjemmesiden):
• Jørgen Myhre for at stille op som ”on location”- reserve i både Adalen og Lyngbygaard.
En af gangene med uforrettet sag.
• Henrik Fink Isaksen for at have skaffet udstyr samt afviklet vores event i sommer med
storskærm til Danmark - Belgien.
• Frank Poulsen for sit fine arbejde for TH-bestyrelsen igennem en årrække.

Referent: Thomas Mohr Rasmussen
11. december 2021

Torsdagsherrer Mollerup
Golf Club

Driftsregnskab for året 2021
TEKST

Resultat
2021

Resultat
2020

Budget
2021

Budget
2022

INDTÆGTER:
Medlemskontinggent og matchfee
Sponsorindtægter
Renteindtægter
Trøjer

112.340,75
-

77.660,00

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER:

112.340,75

77.660,00

Bespisning og venskabsmatcher
Præmier
Diverse
Indgravering
Gebyr mobile pay m.v

UDGIFTER I ALT

85.163,00
25.391,50
1.978,40
555,00
3.735,74

116.823,64

OVERSKUD/UNDERSKUD

(4.482,89)

31/12 2020
Underskud 2021

41.916,20
4.482,89

Likviditet pr 1/12 2021

37.433,31

92.000

110.000

-

92.000

110.000

45.795,00 58.000,00 80.000,00
23.759,67 28.000,00 25.000,00
1.600,00
8.000,00 2.000,00
3.000,00 1.000,00
421,71
1.000,00 1.500,00

71.576,38

98.000

6.083,62

(6.000)

109500

500

Formandens beretning for 2021 – Torsdagsherrerne,
Mollerup Golf Club
9. december 2021
Spillet og banen
Spillemæssigt har det været en forholdsvis tør sæson, dog lidt blød her i efteråret 2021 – og i det
tidlige forår.
Banens tilstand har igennem sæsonen været ok. Greenkeeperne har renoveret en række af
bunkerne – og det arbejde fortsætter man med her i vinterpausen. Det har hjulpet meget –
ligesom dræningsarbejde på hul 4 har hjulpet.
Vintersæson 2020-2021 blev spillet fra dame-tee stederne. Det samme er tilfældet i år. Thomas
har primo oktober henvendt sig til klubbens ledelse med en forespørgsel om at vi i 2021/2022
vintersæsonen kunne spille fra herre tee-stederne. Punktet blev også diskuteret på 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 enkelte tidligere medlemmer er vendt tilbage. Vi er pt 101 medlemmer (sidste år 91). Vi
har igen i år lavet en kraftig gennemgang af medlemslisten og ajourført samtlige email adresser. Vi
er fortsat med den særlige 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, som vi har valgt at fastholde fra året før.
Vi har indskærpet ved sæsonstart, at vi alle har en forpligtelse til at tage et nyt medlem med rundt
på banen ..! Vi har haft enkelte henvendelser fra potentielle nye medlemmer med handicap 40 +,
og de medlemmer henviser vi typisk til begynder onsdage eller klub 37. Thomas har på KiK mødet i
november igen i år forholdt sig lidt kritisk til klubbens begynder træning. Det samme gør de øvrige
KiK. Klubbens ledelse varsler i øvrigt grundet god økonomi en mulig tilbagevenden til venteliste samt muligvis betaling af indskud ved optagelse af nye medlemmer.
Stemningen er blevet markant bedre – og vores omdømme og kultur opleves i stigende grad
positivt – mener vi selv! Men nogle damer mener at have hørt rygter om, at TH nu opleves som en
”lukket klub” i stil med, hvorledes Tirsdagspigerne blev oplevet for nogle år siden. Skal vi forholde
os til sådanne rygter – og er der et gran af sandhed i dem?
Afvikling af matcher:
Hcp. regulering sker fortsat løbende igennem sæsonen. Nils Victor står via Golfbox for det. Vi
”strammer” op og indskærper ved sæsonstart 2022, at vi er nødt til at følge ”reglerne” – samt at
alle spillere fortsat fremadrettet skal angive deres DGU-nummer på scorekortet ved underskrift. Vi
har i 2021 bestræbt os på at gå 100% over til webbaseret tilmelding – betaling – og
resultatopgørelse. Det er lykkedes – dog med enkelte udfald ved tilbagebetaling af gebyr ved
”ventelister” – og ved resultatformidling under årets Ryder Cup. Bestyrelsen vil i 2022 indskærpe

over for medlemmerne, at alle resultater fra matcherne om torsdagen SKAL være indtastet i
Golfbox senest kl. 22.00.
Erfaringer fra samarbejdet med restauranten i 2021:
- Karen er mere serviceminded end en række af de tidligere restauratører– men det er
ikke en gourmet restaurant ….
- Meget begrænset menukort – må gerne veksle lidt i løbet af sæsonen ….
- Cafeområdet og maden er ikke attraktiv nok til, at man vil invitere venner på middag
….
- Enkelte fejltag ved TH-arrangementer – men ellers er TH tilfredse med mad- og
servering (forslag om forskænkning af store øl godt modtaget)
- Udskænkning via klippekort i restauranten skaber dog forvirring ….

Samarbejdsklubberne
Tre-klub samarbejdet fungerer fortsat fint. Vi tabte i år samlet til både Aadalen og Lyngbygaard. Vi
vandt med godt 1 point i Mollerup – blev nr. 3 hos Aadalen med 0,5 point – og blev nummer 3 i
Lyngbygård med hele 1,8 points op til Aadalen.
3. Mollerup
2. Aadalen
1. Lyngbygaard

91,03
92,00
92,82

30,17 + 60,86 + 30,83
31,77 + 60,23 + 29,70
33,83 + 58,99 + 28,56

I lyset af resultaterne – skal vi så i lighed med de to andre klubber – have kvalifikationsrunder som
afsæt for udtagelse af de 30 deltagende spillere? Bestyrelsen mener det ikke. I 2020 klarede vi os
faktisk flot uden – og blev en meget snæver nummer 2 uden at have fordel af hjemmebanen.
Mobilepay: Det har fungeret rigtigt fint – men bliver afmeldt fra 2022 sæsonen. Jesper vil fortælle
mere om det under regnskabsaflæggelsen. Men betaling af kontingent og matcher foregår nu via
Golfbox.
Vores egen gennemgående turnering:
Vinderne:
A-Rækken: Jørgen Holm
B-Rækken: Henrik Vinde
C-Rækken: Bjarne Hansen
Hulspil: Martin Holm og Gerner Lykke
Drømmerunden: A: Helmuth Weibel B: Claus Jensen C: Bjarne Hansen
Matchen mod Kalø: Kalø vandt – men meget knebent med under 0,5 points. Enkelte THmedlemmer følte sig ”tilovers” – måske fordi Kalø afviklede sin egen tællende runde. Thomas vil
tale med Peter Grünbaum om det.
Kr. Himmelfartsdag: Meget fin tur, hvor vi fik en ualmindelig god frokost. Turen går til Hvalpsund
Golf Club i 2022.

Rasmus Klump match i august:
Vi fortsætter gerne – dog håber vi, at mere end 62 personer deltager. Hvordan får vi fat i flere
deltagere? Herrerne vandt – selvfølgelig – komfortabelt med 19-10.
Obs: 2 herrer spillede sammen.
Ryder Cup: Oldies vandt - desværre igen – men med en mindre margin i år end sidste år. 10-8. Til
næste år vil vi introducere en ny måde for TH-spillere at kvalificere sig på til Ryder Cup deltagelse.
Nils Victor vil redegøre for den under eventuelt.
Meddelelser fra bestyrelsen for Mollerup Golf Club (via møde for klubber-i-klubben i
november):
- Man diskuterede igen de kvalifikationer, som nye medlemmer stiller op med. Alle tre KiK
beklagede, at mange nye medlemmer er for dårligt klædt på til at spille på 18-hullers
banen. Diskussionen udsprang af, at HC ønsker en bedre tone medlemmerne imellem på
banen. TH fastholder, at vi anbefaler, at nye TH-medlemmer har maksimum handicap 36.
Spillere, som endnu ikke har dette, henviser vi til klub 36 samt onsdag begynder træning.
- 2 toiletter ved hul 10, en tordenhytte ved hul 6 og en ved hul 12. Hvis alt går efter planen,
kan de tages i brug til sæsonstart 2022.
- Mer’Golf i 2022: Grenå har meldt sig ud. Samarbejdet mellem Norddjurs, Ebeltoft,
Søhøjlandet vil fortsætte og der kommer muligvis en anden klub med i stedet for Grenå.

Diverse for TH:
- Vores økonomi er sund – vi har et mindre underskud i år – men har fortsat en solid
kassebeholdning (38.00 kr.). Bestyrelsens holdning er, at vi ikke skal akkumulere overskud
– og at kassebeholdningen godt kan nedbringes over de kommende år .…..
- Bordtennis startede igen sidste år i november 2020. Der var i snit været 5-6 spillere om
torsdagen. Det er muligt, at vi fortsætter i januar 2022. Vi har ikke ment, at der var
tilstrækkeligt med ledige torsdage i november/december 2021. Og nu kommer der jo i
øvrigt også en golfsimulator i vores bagladerum. Henrik har stået for bordtennis i 2020.
Stor tak til ham.
- Sæsonstart er 21. april 2022.
- Præmiebeviser kan fremadrettet også bruges til vores træner – og bestyrelsen overvejer at
ændre dato for indløsning af beviserne til 15. november.
- Golf Fitness hold er fra november 2021 startet hos Motus Fitness i Egå.

Hvad kan vi gøre bedre – og hvad har vi gjort i 2021:
- Tilbagebetaling af gebyr for reserver til vores matcher mod Aadalen og Lyngbygård.
- Vi blev bedt om at overveje at indføre 7/8 handicap ved vores hulspils turnering. Det har vi
gjort.
- Vi blev bedt om at lave TH hjemmesiden mere brugervenlig. Det har vi ikke kunnet opfylde.
Nils V blev tidligt i sæsonen af Rikke informeret om, at hele klubbens hjemmeside skulle
revideres. Det er tilsyneladende endnu ikke sket. Men set i det lys virkede det omsonst at
foretage de store ændringer.
- Boldrenden er afskaffet. Der går rygter om, at nogle vil genfremsætte forslag om boldrende
til marts på GF.
- Rækkeinddelingen i 2022 vil i lyset af den nye handicap-ordning ændre sig en del.

TH´s afsluttende bemærkninger: Tak til alle medlemmer, tak til de frivillige, tillykke til vinderne.
Og tak til klubben, tak til Henrik for bordtennis, tak til Frank og Erik for hjælp ved afvikling af
kampe og altid godt humør – tak til Jesper, som altid har styr på økonomi og præmierne – og
kæmpe tak til Nils Victor for planlægning og afvikling af matcher samt Ryder Cup samt
resultatopsamling og administration.
En særlig tak går til følgende TH-medlemmer, som får en TH-tshirt (der tages et billede ved
overrækkelse til hjemmesiden):
• Jørgen Myhre for at stille op som ”on location” reserve i både Adalen og Lyngbygaard. En af
gangene med uforrettet sag.
• Henrik Fink Isaksen for at have skaffet udstyr samt afviklet vores event i sommer med
storskærm til Danmark - Belgien. Tak også til Jesper der.
• Frank Poulsen for hans fine arbejde for TH-bestyrelsen igennem en årrække.
9. december 2021
Thomas Mohr Rasmussen, formand for Torsdagsherrerne

