Referat fra ordinær generalforsamling i Seniorklubben 2016.
Dagsorden
1.

Valg af dirigent.
Finn Aagaard blev valgt. Kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2.

Udpegning af stemmetællere.
Punktet udsat til der opstod evt. behov for stemmetællere.

3.

Bestyrelsens beretning.
Formanden holdt sin beretning. Findes som en særskilt pdf fil.
Beretningen affødte en kommentar om specifikt "Den Gyldne Bold". Det blev henvist til
punktet eventuelt.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik det omdelte årsregnskabet, som viste et overskud på 7.035,72 kr. og
balancerer med 29.113.60 kr. Regnskabet blev godkendt.

5.

Fremlæggelse af budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for 2017.
Kassereren gennemgik det omdelte budget for 2017. Kontingentet fastsættes til uændret
150,- kr. for hele året.
Der budgetteres med et underskud på 2.500,- kr. og en balance på 26.614,- kr. Der afsættes
lidt flere midler til præmier. Seniorklubben skal ikke generere overskud, men dog være
"polstret" til at kunne klare et par år med underskud.
Budgettet blev godkendt.

6.

Behandling af indkomne forslag - herunder forslag fra bestyrelsen.
Der var rettidigt indkommet 4 forslag og 1 henstilling/opfordring fra medlemmer. Ingen fra
Bestyrelsen.
Forslag 1: Reglen om at et medlem højst kan vinde præmie 5 gange pr. sæson foreslås
afskaffet.
Ifølge Bestyrelsens opgørelse har vinderne fordelt sig således:
Forår:

3 medlemmer har vundet i alt 3 gange
7 medlemmer har vundet i alt 2 gange
20 medlemmer har vundet i alt 1 gang

Efterår:

1 medlem har vundet i alt 5 gange
7 medlemmer har vundet i alt 3 gange
10 medlemmer har vundet i alt 2 gange
20 medlemmer har vundet i alt 1 gang

Med baggrund i denne opgørelse blev forslaget vedtaget. 4 stemte imod.
Fra næste sæson vil der være lidt flere "klappræmier".
Forslag 2: Der stilles forslag om, at scorekort skal være afleveret senest kl. 1330 for at
komme i betragtning til præmie. Præmieoverrækkelse skal starte senest kl. 1345.
Der udspandt sig en debat for og imod forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget. Debatten
landede med et kompromisforslag, hvor Bestyrelsen opfordredes til at have fokus på
spilhastigheden, så ventetiden for de hurtigere flights bliver minimeret.
Forslag 3: Der stilles forslag om, at et medlem højst kan vinde 2 præmier pr. sæson.
Da forslag 1 blev vedtaget, bortfalder forslaget.
Forslag 4: Der stilles forslag om, at der ved pointlighed trækkes lod i stedet for princippet
om, at placeringen/præmien går til spilleren med det laveste handicap.
Forslagsstilleren begrundede og uddybede forslaget. Da der spilles "netto golf" (med
handicap) har to spillere med lige points i princippet spillet lige godt.
Debatten for og imod forslaget landede med et kompromis, hvorefter der ved pointlighed
tildeles præmie til begge/alle.
Forslagsstilleren accepterede dette kompromis.
En henstilling/opfordring til Bestyrelsen om at hver spiller efter en mandagsmatch selv skulle
indtaste sit scorekort i Golfbox (som en slags alternativ til forslag 1). Præmieoverrækkelse
kunne så finde sted den følgende mandag/spilledag.
Henstillingen/opfordringen blev afvist. Ikke umiddelbart anvendeligt, således som Golfbox er
indrettet/fungerer.
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
§
§
§

Leif Nørgaard Lauridsen genvalgt
Margit Meisner genvalgt
Grethe Nielsen nyvalgt

§
§
8.

Valg af revisor og revisor suppleant.
•
•

9.

Suppleant Svend Erik Jensen genvalgt
Suppleant Christian Andersen nyvalgt

Revisor Ole Markussen genvalgt
Revisor suppleant Ejler Schütt genvalgt

Eventuelt.
1.
Formandens årsberetningen affødte en kommentar omkring spilformen "Den Gyldne Bold".
At skyde den gyldne bold væk - og dermed være ude af holdmatchen - kan være en rigtig
"øv-oplevelse" for såvel den enkelte spiller som for holdet, som dermed ikke har mere at
spille om.
Alternativt kunne matchen afvikles på den måde, at holdet på hvert enkelt hul vælger,
hvilken spillers score på hullet skal være tællende for holdet. På den måde er holdet med i
holdmatchen hele vejen.
Ifølge Seniorklubbens "Spilformer" er der foruden holdpræmier også individuelle præmier.
Det skal måske præciseres, at spillere, der har modtaget holdpræmie, ikke samtidig kan
modtage individuel præmie.
Spilformen bevares med anførte præcisering.
2.
Indkomne forslag til generalforsamlingen bør udsendes som nyhedsmail, så medlemmerne
får lejlighed til at overveje dem forud for mødet.
3.
Der blev fremsat en idé om, at der kunne være en præmie til spillere, der scorede et givet
antal points, som skulle ligge uden fro præmierækken. Fx til spillere med 23 points.
4.
Der kom en opfordring til at aflevere (turneringer)/indberette (EDS) flere scorekort, så det
tildelte handicap mere retvisende afspejler den aktuelle spilform. Så bliver det også
nemmere at komme ind med 30 points eller flere.
5.
Seniorklubben fortsætter med 9-huls match for de medlemmer, der af helbredsmæssige
årsager ikke kan gå 18 huller. 6 deltagere udløser en præmie. 6 deltagere var der kun en
enkelt gang i denne sæson. Det udløste en vinpræmie til Niels Erik Nielsen.
6.
Formanden takkede dirigenten for vel udført hverv og den afgående sekretær for arbejdet i
Bestyrelsen.

Der deltog 65 medlemmer i generalforsamlingen. Heraf havde de 40 spillet 9 hullers Texas Scramble.
Preben Skellgaard

