Referat fra generalforsamling den 25.10.2016.

1. Valg af dirigent.
Erik blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og gav ordet til
Anette.
2. Formandens beretning.
Annette berettede om et år med megen regn, men på grund af
dræning har det ikke givet de samme problemer som sidste år.
Der har været et stort fremmøde op til 50 sidst på sæsonen.
Spillemæssigt har vi haft besøg af Blokhus, der tog pokalen med
hjem efter 3 sejre. Blokhus havde et meget lille fremmøde, og da
stemningen ikke var særlig god, besluttede bestyrelsen at opsige
samarbejdet med dem som venskabsklub. Der arbejdes på at finde en
ny venskabsklub. Vi har haft 2 matcher med seniorklubben med en
sejr til hver klub. Endvidere har vi spillet på Øland og 2 gange i
Fjerritslev.
Sommerudflugten gik som sidste år til Brædstrup, hvor vi spillede på
Tange sø og Ry. Alle medlemmer opfordres til at deltage, der er højt
humør og en fantastisk stemning.
Vi har p.t. 75 medlemmer.
Aabybro golfklub har haft 25 års jubilæum. Klubben gav en industristøvsuger plus et kontant beløb.
Tak til alle medlemmer, som er med til at gøre KLUB 11 til noget
særligt. Der er altid en god stemning, alle møder med et godmorgen
og et smil. Ingen klikedannelse og ingen sure miner, heldigvis.
Endvidere tak til alle hjælpere ved venskabsmatcher m.m. samt en
tak for godt samarbejde i bestyrelsen. En særlig tak til Tove og Per,
der begge har valgt at udtræde af bestyrelsen.
God vind og arbejdslyst til den nye bestyrelse.
3. Regnskab
Per gennemgik regnskabet, der viser en fin kassebeholdning.
4. Indkomne forslag.
Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent og match-fee for gæstespillere.
Det blev besluttet, at kontingentet fortsat er kr. 200,- og kr. 20,- for
gæstespillere indtil andet vedtages på en generalforsamling.

6. Valg til bestyrelse og suppleant.
Kurt Graversen var villig til at modtage genvalg og blev valgt.
Tove Rasmussen og Per Frost udtræder af bestyrelsen.
Dorthe Kristensen, der var fraværende, har givet tilsagn om at
indtræde i bestyrelsen.
Kurt Brix var interesseret i at indtræde i bestyrelsen.
Begge blev valgt.
Suppleant Jørn Søndergaard modtog genvalg som 1. suppleant.
Som 2. suppleant blev Erik Ingerslev valgt.
7. Valg af revisor.
Svend Faarbæk ønskede ikke genvalg. Poul Henrik Larsen blev
foreslået og valgt.
8. Eventuelt.
Ole Sørensen forespurgte om forslag til sommertur, hvilket blev
diskuteret. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.
Annette Løkke-Madsen

Tove Rasmussen

