Referat fra Generalforsamlingen 4. februar 2020.
1. Valg af dirigent.
-Flemming Trampedack stillede hurtigt og frivilligt op og blev valgt.
2. Valg af referent.
-Søren Silberg blev valgt.
3. Beretning om klubbens virksomhed 2019 ved Formanden.
-Se under referat.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019.
-Ester Simonsen beretterede om et revideret Regnskab som så pænt ud,
selvom vi gerne så at der var mulighed for at betale noget mere til
ejerkredsen, men med et godt samarbejde i mellem Lauritz og kasseren
ser det rimeligt ud. Vi gør hvad vi kan for at få flere gæster og medlemmer
i næste sæson. Regnskabet blev godkendt.
-Regnskabet kan ses efter Årsberetningen.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
-Ester Simonsen fremlagde budgettet og ingen havde kommentarer til
dette. Budgettet blev godkendt. Se vedlagt budget.
-Kontingent og indskud er uændret i 2020 og ingen forslag til ændringer
for 2021 sæson
6. Forslag fra bestyrelsen.
-Alle medlemmer hjælper bestyrelsen så meget de kan med at hverve
medlemmer til klubben eller tager venner og bekendte med på banen.
7. Forslag fra medlemmer.
-Torben Bach Christensen havde et godt forslag om revidering af
hjemmesiden og sig selv som redaktøren. Dette blev taget imod med
klapsalve.

-Opstilling af separate affaldsspande til sortering og opsamling af tomme
øl/vand, då ser-flasker. Dette vil blive gjort hurtigst muligt.
-Auktioner over udstyr (doneret, glemt osv.) annonceres på et fast sted på
faste tidspunkter (f.eks. opslagstavlen, sidste dag i måneden), så alle få r en
fair chance for at give et bud. Det blev vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant/er.
-På valg er: Søren Holm Silberg – Ester Simonsen – Per Caspersen. Alle
modtager genvalg. Bjørn Helmer har valgt ikke at genopstille og derfor
ikke på valg.
- Et medlem ville gerne opstille til bestyrelsen. Generalforsamlingen
besluttede at stemme om der skulle være 6 eller 7 medlemmer i
bestyrelsen. Efter stemmeoptællingen var der flertal for 6 medlemmer og
medlemmet ønskede ikke at stille op til kampvalg.
De tre opstillede blev genvalgt.
-Søren Hoff ville gerne fortsætte som suppleant.
-Resten af bestyrelsen Georg Olesen – Agner Klemmesen – Erik Andersen
er på valg i 2021.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Torsten Iversen genopstiller som revisor og blev valgt. Annette Mengel
vil gerne være revisorsuppleant og blev valgt.
10. Eventuelt.
- Laurits Hougaard takkede også for et godt samarbejde og meddelte at
ApS’et er opløst pr. 31.12.2019 og at Hallen er lejet ud pr. 01.01.2020
-Flemming Trampedack har snakket med en tømmer der gerne vil hjælpe
klubben og stille sin arbejdskraft til rådighed og vil komme med et forslag
til ændring i klubhuset. Bestyrelsen undersøger sagen.
-Inga Schmidt kom med et godt forslag om annoncering i lokale aviser i ny
og næ. Bestyrelsen undersøger sagen.
Afslutningsvis takkede dirigenten for en god og konstruktiv
generalforsamling.

Årsberetning for 2019.
Formanden/Bestyrelsen.
Stor tak til samarbejdet med Lauritz Hougaard.
Stor varm tak for samarbejdet i bestyrelsen.
Uden en stor indsats fra bestyrelsens side, vil der ikke være nogen til at drive
foretagendet.
Bestyrelsen prøver så vidt det er muligt, at afholde 1 officielt bestyrelsesmøde
om måneden. Desuden er der en række arbejdsmøder og andre former for
møder (gerne inkl. en golf runde) og samtaler.
Sponsorerne.
Stor tak til vores sponsorer.
Det er skønt med mange gaver der kan blive delt ud til de glade vindere efter
vores hyggelige turneringer på “HUL 19” (terrassen)
Medlemmerne og Matcherne
Vi har desværre oplevet en forholdsvis stor tilbagegang af medlemmer I
slutningen af 2019! Det er vi selvfølgelig kede af og håber på fremgang I 2020.
HOLE IN ONE. Per Klingaa og Agner Klemmensen. Flot og stort tillykke.
Stort tillykke til vinderne af matcherne I 2019. Det har været hyggeligt som altid.
Også stort tillykke til Klubmestrene 2019.
Damer: Ester Simonsen
Herre: Per Klingaa.
Banen.
Banen har været I super fin stand og dejlig at spille som sædvanlig. Der har dog
været et par humpler med en ny plæneklipper der havde lidt svært ved at passe
ind på vores bane, men heldigvis er den gamle kommet igen og det kan ses både
på banen og på greenkeeperne!

Stor tak rettes til vores greenkeepere Georg og Per for deres interne samarbejde
og solide arbejde de laver for og på bane.
Klubhuset.
Det vil stadig være glædeligt, hvis så mange som muligt vil hjælpe med at holde
klubhuset så pænt og rent. Evt. tage en fejekost, samle skrald op fra gulv,
kontrollere bags til Pay & Play spillerne er i orden. Bolde 6 stk. og jern (putter, 5,
7, 9 samt sandjern).
Pay & Play og arrangementer.
Super sjovt, stort og skønt arrangement blev afholdt på banen med Gerstrøm. Vi
håber selvfølgelig at de vil komme igen eller lignende arrangementer dukker op.
Og tak til deltagerne fra bestyrelsen og medlemmer der deltog I det frivillige
arbejde.
Banen har været rimeligt godt besøgt af pay and play gæster, men der er stadig
plads til flere, så spred gerne rygter eller tag en ven, familie medlem eller
kæresten med. Husk at en gæst ifølge med et medlem kan spille for 100 kr. inkl.
udstyr og driving range.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden har været godt besøgt, og en facebook gruppe er et must, det er
rigtig vigtigt vi får dette sat i gang.
Frivillighed.
Der har været en enkelt arbejdsdag med frivillig hjælp og tak til dem der deltog I
den og de der har taget en tjans med fejning, toiletter eller andet.
Ud over det har klubben altid brug for hjælp fra medlemmer der har mulighed
for at deltage I arbejdsdage, vedligehold af klubhus, samling af bolde, få
terrassen til at se pæn ud og andre ting der kan hjælpe klubben I en god retning.

