Referat fra generalforsamling 30.10.2018
1. Valg af dirigent
Anders Boje blev foreslået og valgt. Anders takkede for valget og kunne konstatere at
generalforsamling var indvarslet ifølge vedtægterne. Gav derefter ordet til Annette.
2. Formandens beretning.
Annette berettede om et år som vil blive husket på grund af det gode vejr og høje score.
Der er blevet indført klappepræmie og det er blevet godt modtaget. Der har været
udflugter til Hals og Rold. Sommerudflugten gik til Juelsminde og Hedensted. To fantastiske
baner. Begge kuperet, måske lidt for meget, ifølge et par medlemmer. Vi har haft de
sædvanlige venskabsmatcher med Seniorklubben. Begge gange gik pokalen til os. Til sidst
overrakte Annette en buket blomster til Dorthe, som tak for en god indsats i bestyrelsen.
Annette takkede de der har hjulpet med borddækning og oprydning og til sidst tak til
bestyrelsen for godt samarbejde.
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab
Dorthe gennemgik regnskabet som viste et overskud på ca. 8000 kr. Der kom flere forslag
om, hvordan pengene kunne bruges. Enighed om, at der ikke var grund til, at vi have så
stort et overskud. Flere frikadeller, pattegris, nærmest flaget på alle par tre huller, flere
præmier, udflugt hvor medlemmerne skulle give et lille tilskud og at pengene skulle bruges
i klubhuset.
Regnskabet godkendt.
4. Indkommende forslag
Jens Bundgaard foreslog, at Klub 11 flytter spilledag til onsdag. Det har tidligere været
diskuteret. Mange medlemmer ville stoppe deres medlemskab.
Forslaget blev ikke godkendt
5. Fastsættelse af kontingent og match-fee for gæstespiller.
Det blev besluttet, at der ikke skulle ændres i beløbene.
6. Valg af bestyrelse og suppleant
Kurt Gravesen, Kurt Brix og Dorthe Kristensen var på valg. Kurt G og Kurt B. modtag genvalg
og blev valgt. Dorthe ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Kirsten Frederiksen som
modtog valget.
Suppleanter Jørn Søndergaard og Erik Ingerslev blev genvalgt.
7. Valg af revisor
Poul Henrik Larsen på valg. Modtog genvalg.
8. Eventuelt
Forslag, at spille om en pokal igennem sommeren. Sommertur måske en dag mindre. Ikke
køre for langt.
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.

Annette takkede Anders for at lede generalforsamlingen på bedste vis og overrækkede en
flaske vin.

Annette Løkke-Madsen

Kurt Brix

