Referat fra seniorklubbens generalforsamling
Fredag den 11. januar 2019.
Der var planlagt en runde golf inden GF. 10 var ude at spille.
44 medlemmer deltog i GF. 41 deltog i den efterfølgende spisning af gule ærter.
Dagsorden
1.Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Børge Zanchetta. Han blev enstemmigt valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indvarslet.
2. Formandsberetning for 2018
Ved seniorgolfernes generalforsamling fredag d. 11. januar 2019.
Det meget våde vinterhalvår 2017-18 betød at vi ikke kunne spille de første 3 måneder af 2018.
Men generalforsamlingen den 12. januar 2018 var velbesøgt.
Først i begyndelsen af april kom vi så småt i gang, de første par uger dog kun med 9 huller også om mandagen.
Den 6. april havde vi forårskomsammen, 25 var ud at spille og 50 deltog i fællesspisning.
Den 7. maj deltog kun 19 i venskabsmatch mod Sønderborg på udebane, vi tabte som sædvanlig, her vil jeg gerne
opfordre til et større fremmøde når vi skal besøge dem i år.
Den 4. juni spillede vi venskabsmatch med Aabenraa, vi med 44 og 37 fra Aabenraa, og vi vandt med 12 mod 8.
På årets sommertur til Himmerland fra den 12.-14. juni deltog 46, og vi spillede i Hvalpsund, Løgstør og Aars.
Vi boede i Dronning Ingridhallerne i Farsø, en god tur med godt vejr for nu var sommeren kommet og den blev jo den
varmeste og tørreste i mands minde.
Årets sommer hulspil blev afviklet, her deltog kun 26 mod 38 i 2017, det ser for mig ud til, at det kan tages ud af
programmet med den dalende tilslutning.
Fødselsdagskomsammen den 9. juli. Vi spillede fourball-bestball. 50 deltog i spil og efterfølgende sammenkomst.
Vi spillede Eclectic slagspil den 13. aug. Der deltog 34. Den 20. aug. var 21 på én dags tur til Brundtland Golfcenter i
Toftlund.
Ved venskabsmatchen med Sønderborg den 3. sep. deltog vi med 39 og 33 fra Sønderborg, og her var det os der
vandt.
Venskabsmatchen med Aabenraa på udebane den 24. sep. Her deltog vi også med 39 og de var 61 og vandt, ikke
bare fordi de var mange.
Efterårskomsammen den 12. okt. Vi spillede 9 huller greensome slagspil, 48 deltog i spil og efterfølgende
sammenkomst.
Til julekomsammen den 7. dec. var der kun 6, der spillede, og 50 deltog i årets sidste sammenkomst, hvor det igen i
år var et hold frivillige, der havde sammensat en rigtig god menu.
Her skal der lyde en stor tak for jeres indsats, også en tak til Jens for den fantastiske gløgg han serverede den 17.
dec.
Klubben har i 2018 haft 92 betalende medlemmer, det er 8 færre end i 2017.
Der er i alt afleveret 2321 scorekort, mod 2284 i 2017.
Flest afleverede scorekort:
Torben 61, Bent 60, Henrik og Sigurd 59, Orla, Harry og Jan 58.
2 har afleveret 1 scorekort, og 8 har ingen afleveret.
Top 5 i vinpræmier:
Jan med 20 vin, Henning 15, Chr. Hansen 14, Thyra 12 og Gregor 10.
Der er i alt uddelt 57 birdiepræmier, fordelt til 37 medl.

Det er en fremgang i forhold til 2017, da var der 35 til 22 medl.
Det kommende år:
Sommerturen er på plads, og de første 26 har indbetalt depositum.
Venskabsmatcher med Aabenraa og Sønderborg er aftalte.
Øvrige aktiviteter vil fremgå af den kommende årsplan for 2019.
Sommer hulspils turnering er der fortsat dalende tilslutning til, så spørgsmålet er om vi skal fortsætte?
Jeg glæder mig til det kommende år med en nyrenoveret bane og de nye golfregler.
Jeg vil slutte med at sige tak til dem, der har gjort en indsats for klubben og tak til bestyrelsen for samarbejdet i
2018.
Sønderborg den 11. januar 2019.

3. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent
Etly fremlagde regnskabet for 2018. Det viste et underskud på 3074,66 og en egenkapital på 32034,61.
Regnskabet, der var udsendt til medlemmerne i forvejen, blev godkendt.
Budget for 2019 blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 250 kr. Det blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Et forslag om at ændre starttiden, når Idrætshøjskolen er på banen, blev drøftet. Resultatet blev, at der ikke kunne
ændres noget.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg var Henning Lousen og Willi Winckelmann. Begge var villige til genvalg. De blev valgt.
6. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
Jens Chr. Sørensen blev valgt til 1. suppleant og Erik Møller blev valgt til 2. suppleant.
7. Valg af revisor for 1 år
Jens Chr. Sørensen blev valgt.
8. Valg af revisorsuppleant
Frank Olsen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Sommerspil har haft vigende tilslutning. Der var ønsker om at prøve et år mere.
Ved venskabsmatcher ønskede man ikke at mixe par fra hjemmehold og udehold.
Der blev orienteret om nye tiltag vedr. ølsalg.
Børge takkede for god ro og orden og afsluttede GF.
Guderup den 12. januar 2019
Willi Winckelmann
Referent

