
Referat	  Ordinær	  Generalforsamling	  
Lørdag	  den	  31.	  oktober	  2015	  kl.	  19.00.	  på	  Æ	  Knapp.	  

Deltager:	  41	  medlemmer	  af	  Herreklubben.	  

Velkomst	  ved	  Herreklubbens	  formand:	  Asger	  S.	  Schmidt	  

Dagsorden:	  	  

1.   Valg	  af	  dirigent	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Jens	  Jepsen.	  
Der	  var	  ikke	  andre	  forslag	  fra	  salen,	  og	  Jens	  blev	  valg	  enstemmigt.	  

	  
Jens	  takkede	  for	  valget,	  og	  kunne	  bekræfte,	  at	  der	  var	  rettidigt	  og	  lovligt	  indkaldt	  til	  generalforsamlingen.	  

	  

2.   Bestyrelsens	  beretning	  
Ordet	  blev	  givet	  til	  Asger,	  for	  Bestyrelsens	  beretning.	  

Kære	  Herreklub	  medlemmer.	  Dejligt	  at	  se	  så	  mange	  til	  generalforsamling.	  

Datid:	  

•   Vinteraktiviteter,	  kortspil.	  Foredrag	  med	  tidligere	  drabschef	  Ove	  Dahl	  
•   Golfklubbens	  fremtid.	  
•   Golf	  sæsonen	  startede	  med	  godt	  vejr,	  men	  desværre	  holdt	  det	  ikke	  hele	  foråret.	  

Det	  har	  igen	  i	  år	  været	  en	  fornøjelse	  at	  arrangere	  matcher	  for	  jer	  medlemmer.	  Jeg	  synes	  vi	  har	  en	  
fantastisk	  god	  stemning	  i	  herreklubben,	  altid	  positive	  tilkendegivelser,	  selv	  når	  det	  en	  enkelt	  gang	  eller	  to	  
har	  været	  lidt	  dårligt	  vejr.	  

•   Vi	  har	  igen	  i	  år	  i	  herreklubben	  bestræbt	  os	  på,	  at	  afvikle	  vores	  ugentlige	  matcher	  på	  forskellig	  vis	  og	  
forskellige	  spilformer	  og	  generelt	  har	  jeg	  den	  opfattelse,	  at	  det	  er	  lykkedes	  godt.	  Venskabsmatcherne,	  
mod	  henholdsvis	  Tønder	  og	  Toftlund	  forløb	  godt,	  mod	  Tønder	  vandt	  vi	  på	  hjemmebane,	  men	  tabte	  
desværre	  til	  Toftlund.	  Som	  noget	  nyt,	  prøvede	  vi	  i	  år,	  at	  arrangere	  en	  match	  mod	  Toftlund	  over	  2	  dage,	  
jeg	  synes	  det	  var	  et	  godt	  arrangement	  

•   Den	  årlige	  tur,	  på	  fars	  dag,	  den	  5.	  juni,	  som	  i	  år	  gik	  til	  Förde	  Golf	  Klub	  i	  Glücksburg,	  forløb	  over	  alt	  
forventning.	  

•   Igen	  i	  år	  var	  der	  kamp	  om	  at	  kvalificere	  sig	  til	  Ryder	  Cup	  og	  på	  selve	  dagen	  var	  der	  højt	  humør	  og	  
godmodige	  drillerier.	  Resultatet	  blev	  spændende,	  men	  Europa	  trak	  sig	  sejrrigt	  ud	  af	  matchen.	  

•   Mange	  af	  klubbens	  medlemmer	  havde	  igen	  i	  år	  også	  tilmeldt	  sig	  hulspils	  matchen	  og	  der	  blev	  afviklet	  
mange	  spændende	  dyster.	  Vinderne	  er	  tidligere	  i	  dag	  blevet	  omtalt,	  så	  det	  vil	  jeg	  ikke	  gøre	  igen.	  

•   Vi	  fik	  i	  år	  også	  afprøvet	  kun	  at	  spille	  i	  en	  række	  og	  kun	  9	  huller	  i	  oktober	  måned	  og	  efter	  deltagerantallet,	  
så	  må	  det	  betegnes	  som	  en	  succes,	  hvis	  ikke	  vejret	  er	  dårlig.	  

Nutid:	  

•   Jeg	  synes	  vi	  skal	  rose	  vores	  greenkeeper	  for	  en	  rigtig	  god	  bane.	  
•   Regulering,	  når	  vi	  har	  tilmelding	  via	  golfbox.	  

	  
Herreklubben	  
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Fremtid:	  

•   Vi	  vil	  se	  om	  der	  er	  flertal	  for	  en	  to	  dages	  tur	  grundlovsdag	  4.	  og	  5.	  juni.	  
•   Vi	  vil	  fortsætte	  med	  to	  dages	  matcher	  mod	  Toftlund.	  
•   Ryder	  Cup	  som	  tidligere.	  
•   Venskabsmatcher	  mod	  Tønder	  og	  Tirsdags	  pigerne.	  
•   Afviklingen	  af	  hulspils	  matcherne	  som	  vi	  gjorde	  i	  år..	  
•   Vi	  vil	  forsøge	  at	  finde	  forskellige	  og	  interessante	  spilformer	  om	  onsdagen.	  B	  rækken	  skal	  fortsætte	  med	  at	  

spille	  slagspil.	  Den	  sidste	  onsdag	  i	  måneden,	  når	  der	  spises	  og	  overrækkes	  præmier	  vil	  igen	  blive	  med	  
gunstart,	  lige	  som	  vores	  venskabsmatcher.	  

•   Der	  er	  og	  bliver	  opgaver	  nok,	  for	  den	  kommende	  bestyrelse,	  men	  vi	  vil	  meget	  gerne,	  fortsat	  have	  gode	  
ideer	  fra	  JER	  medlemmer.	  	  

Afslutning:	  

Inden	  jeg	  slutter,	  vil	  jeg	  dog	  gerne	  minde	  jer	  alle	  om,	  at	  intentionerne	  med	  herreklubben	  også	  er	  at	  integrere	  
nye	  spillere	  i	  klubben,	  at	  spille	  med	  forskellige	  personer,	  generelt	  hyggeligt	  samvær.	  Så	  pas	  på	  med,	  at	  det	  
ikke	  altid	  er	  de	  samme	  man	  spiller	  sammen	  med.	  

En	  anden	  ting	  der	  også	  ligger	  mig	  lidt	  på	  sinde	  er	  golfreglerne.	  Golfreglerne	  er	  altid	  de	  samme,	  uanset	  om	  det	  
er	  en	  onsdagsmatch	  eller	  Ryder	  Cup.	  Reglerne	  kan	  og	  skal	  ikke	  bøjes	  men	  følges,	  det	  er	  og	  bliver	  ikke	  tilladt	  at	  
forbedre	  en	  bolds	  leje,	  uanset	  hvilken	  match	  der	  spilles.	  

Afslutningsvis	  vil	  jeg	  gerne	  takke	  bestyrelsen	  og	  alle	  jer	  der	  altid	  er	  flinke	  til	  at	  give	  en	  hånd	  med,	  ingen	  
nævnt,	  ingen	  glemt.	  	  

Beretningen	  blev	  enstemmigt	  godkendt	  og	  taget	  til	  efterretning.	  

	  

3.   Fremlæggelse	  af	  regnskab	  
Ordet	  blev	  givet	  til	  klubbens	  kasserer:	  Erik	  Skov.	  
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Regnskabet	  blev	  gennemgået,	  og	  forklaret.	  
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Regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  
	  

4.   Fremlæggelse	  af	  budget	  samt	  forslag	  til	  fastsættelse	  af	  kontingent,	  samt	  evt.	  matchfee	  og	  indskud	  ved	  
indmeldelse	  i	  Herreklubben.	  (Bestyrelsen	  foreslår	  uændret	  kontingent	  og	  ingen	  matchfee	  eller	  indskud)	  

Ordet	  blev	  givet	  til	  klubbens	  kasserer:	  Erik	  Skov.	  

	  

Budget	  for	  2015	  blev	  gennemgået	  og	  forklaret.	  
Budget	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  

	  

5.   Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

John	  O´Brien	  er	  kommet	  med	  et	  forslag,	  ang.	  	  afgørelse	  af	  placeringer	  ved	  point	  lighed.	  

Hvis	  dette	  skulle	  behandles	  under	  dette	  pkt.,	  kan	  det	  have	  indflydelse	  på	  klubben	  vedtægter.	  
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Forslaget	  flyttes	  derfor	  til	  punktet	  eventuelt.	  

	  

	  

6.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
a.   Kim	  Madsen	  (Kim	  modtager	  genvalg)	  

Enstemmigt	  genvalgt	  
b.   Erik	  Skov	  Nielsen	  (Erik	  modtager	  genvalg)	  

Enstemmigt	  genvalgt	  
c.   Suppleant	  Peter	  Stougaard	  (Peter	  modtager	  genvalg)	  

Enstemmigt	  genvalgt	  
d.   Suppleant	  Erik	  Dahl	  (Erik	  modtager	  genvalg)	  

Enstemmigt	  genvalgt	  

Der	  var	  ingen	  andre	  forslag	  fra	  Salen.	  

	  

7.   Valg	  af	  revisor.	  Bestyrelsen	  foreslår	  genvalg	  til	  Ejvind	  Christensen	  
	  
Enstemmigt	  genvalgt	  
	  

8.   Eventuelt	  
John	  O’brien	  ønsker	  afgørelsen	  af	  placering	  ved	  pointlighed	  ændret	  til	  de	  i	  DGU	  normalegældende	  
regler.	  Der	  blev	  spurgt	  om,	  hvor	  den	  nu	  anvendte	  metode	  kommer	  fra.	  	  Asger	  kommenterede,	  at	  dette	  
var	  et	  ønske	  fra	  en	  tidligere	  Generalforsamling.	  Tilkendegivelse	  ved	  afstemning.	  	  Klart	  til	  de	  gældende	  
DGU	  regler	  og	  ikke	  som	  i	  dag.	  Dette	  for	  at	  give	  Bestyrelsen	  noget	  at	  arbejde	  med.	  

	  

Carsten	  Tondering	  takker	  for	  bestyrelsens	  indsats,	  og	  opfordrede	  til	  en	  hånd.	  

Dirigent	  Jens	  Jepsen	  takkede,	  dagsordnen	  er	  udtømt,	  og	  nedlage	  sit	  hverv.	  

Asger	  takkede	  Jens	  Jepsen	  for	  hans	  kompetente	  måde	  at	  lede	  generalforsamlingen	  på.	  

	  

Referent.	  
Finn	  Kruse	  


