Referat fra seniorklubbens generalforsamling
Fredag den 12. januar 2018.
Der var planlagt en runde golf inden GF. Grundet banelukning blev det ikke til noget.
45 medlemmer deltog i GF.
Dagsorden
1.Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Børge Zanchetta. Han blev enstemmigt valgt og han konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
2. Formandsberetning for 2017
Ved seniorgolfernes generalforsamling fredag d. 12. januar 2018.
Det forgangne år har ikke været et særlig golfvenligt år. Først med den kolde sommer og nu med det meget
våde efterår.
Banen har været lukket 20 dage her i efteråret på grund af den megen regn, og det fortsætter med at regne
næsten dagligt.
Vi har trods alt kunnet afvikle alle de planlagte arrangementer i rigtigt fint vejr.
Vi havde generalforsamling den 13. jan. 37 deltog.
Ekstraordinær generalforsamling den 23 jan. 22 deltog.
Forårskomsammen den 7. apr. Her deltog 63, hvoraf 56 var ude at spille.
Matcherne med Sønderborg den 1. maj og 4. sept. Her deltog hhv. 28 og 39.
Matcherne med Aabenraa den 22. maj og 18. sept. Her deltog hhv. 39 og 38.
43 deltog i sommerturen til Fyn.
Fødselsdagskomsammen den 10. juli. Her deltog 51 og 54 var ude at spille.
Endagsturen til Sønderjyllands Golfklub den 18. aug. Her deltog 45.
Det har været dejligt at se det store fremmøde, også til vor efterårskomsammen, her deltog 41, i
julefrokost deltog 52 og gløgg 47, selv om vi ikke har været sammen for at spille i lang tid.
Her vil jeg gerne sige tusind tak til jer der stod for julefrokosten, gløgg og æbleskiver.
Sommerhulspil blev ikke den helt store succes, da mange ikke fik spillet færdig, 38 var tilmeldt.
Som noget nyt tilbød klubben træningstimer ved René, med tilskud fra klubben, der deltog 47 medlemmer i
4 forskellige øvelser.
Klubben rundede igen i år 100 betalende medlemmer. Der er kommet 10 nye og 10 er udgået.
Der er i alt afleveret 2284 scorekort, (i 2016 blev der afleveret 2643) det skylles formentlig det våde efterår.
4 har afleveret h. h. v. 63, 62, 62 og 60 scorekort, 4 har afleveret 1 og 7 har ikke spillet.
Top 3 i vinpræmier:
Christian Hansen med 20 vin ud af 60 spilledage.
Jan Zangenberg med 13 vin ud af 56 spilledage.
Henning Lousen med 12 vin ud af 53 spilledage.
Der er i alt uddelt 35 birdiepræmier, fordelt til 22 medl. Det er en halvering i forhold til i 2016, da var der 73
til 39 medl.
Det kommende år:
Sommerturen til Himmerland er planlagt. Alle 30 værelser er besat, vi bliver 48 i alt inkl. Bus chaufføren, og
der er 2 på venteliste.

Der er aftalt venskabsmatcher med Sønderborg og Aabenraa.
Sommer hulspils turnering og øvrige aktiviteter vil fremgå af turneringsplanen for 2018.
Jeg vil slutte med at sige tak for en trods alt rigtig god sæson, og tak til bestyrelsen for godt samarbejde i
2017.
Sønderborg den 12. januar 2018.
3. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent
Etly fremlagde regnskabet for 2017. Det viste et overskud på 3251,24 og en egenkapital på 35109,27.
Klubbens rejsekonto er fra dette regnskabsår inkluderet i klubbens regnskab.
Regnskabet, der var udsendt til medlemmerne i forvejen, blev godkendt.
Budget for 2018 blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 250 kr., det blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Et forslag om at bruge andre spilleformer end stableford var ikke modtaget rettidigt. Det blev henvist til
evt.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg var Etly Ringgaard, Thyra Beyer og Lisa Sørensen. De modtog alle 3 genvalg og blev valgt.
6. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
Jens Sørensen blev valgt til 1. suppleant og Erik Møller blev valgt til 2. suppleant.
7. Valg af revisor for 1 år
Mogens Lassen modtog genvalg og blev valgt.
8. Valg af revisorsuppleant
Frank Olsen blev foreslået og valgt.
9. Eventuelt
Forslaget om forskellige spilleformer fik nogle ord, både for og imod, med på vejen.
Det blev henstillet til bestyrelsen, at benytte andre former for spil end stableford, hvis situationen er til det.
Børge takkede for god ro og orden og afsluttede GF.
Guderup den 15. januar 2018
Willi Winckelmann
Referent

