”Køllerne af 1999”
Generalforsamling lørdag den 11-10-2014 kl. 1000 i rest. Hole In One.
Referat
1. Finn Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet, og dagsordnen var
udført i henhold til vedtægterne.
3. Formandens beretning:
Formand Jan Lund-Erlang berettede om endnu et godt år, hvor han bla. fremhævede god
fremmøde til matcherne. I år har vi fået nye poloer i en rigtig god kvalitet, og i en fræk
farve. Poloerne kunne vi anskaffe til en fornuftig pris, efter god aftale med Din Tøjmand i
Bramming. I år har vi haft en bus med chauffør til vores afslutning, og det var en stor succes
der vil fortsætte i fremtiden. Der var god tilslutning til Ryder Cuppen mod Skovtroldene,
som Køllerne vandt på overbevisende måde. Formanden mener at tiden er inde til
nytænkning ifb. med udflugten og julefrokosten, og han er glad for at andre øjne ser på de to
arrangementer. Vores hjemmeside er i årets forløb blevet justeret og fremstår i dag meget
driftsikker og professionelt, hvilket især kan tilskrives vores webmaster Hans J. Joensen.
Stor tak til Hans for hans altid store arbejde for Køllerne:
Formanden takkede for en rigtig god sæson.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
4. Kassererens beretning.
Lars Thue kunne berette om en god økonomi. I år var der budgetteret med et underskud på
kr. 6.500,- pga. tilskud til indkøb af tøj. Omkostningerne har været holdt på et fornuft
niveau, og derfor var underskuddet kun på kr. 229,-. Derfor har vi pt. en beholdning på kr.
9.224,-. Køllerne er ikke en ”spareklub”, og derfor er budgettet for 2015 ændret således at
der ydes kr. 18.000 ,- og kr. 7.000,- i støtte til udflugten og julefrokosten.
Kassererens beretning blev godkendt med applaus.
5. Kontingent forbliver uændret på kr. 800,-, indskud uændret på kr. 350,-, og ingen ændringer
af de gældende bødetakster.
6. Der var forslag om at dagens spil strømlines således at der altid spilles om kr. 400,- (50, 30,
20 %) uanset deltagerantal. Forslaget enstemmigt vedtaget.
7. Der var fire ledige pladser og 5 nye emner. Der blev som altid afholdt hemmelig afstemning,
og Ole Thomassen, Jesper Faurholt, Claus Thygesen og Martin Bjerrum blev alle valgt ind.
Der blev desværre ikke plads til Rene Grauersgaard denne gang, men der var absolut ingen
negativ omtale af hans kandidatur, og han er naturligvis altid velkommen til at deltage som
gæst indtil en evt. ny ledig plads opstår.
8. Den siddende bestyrelse ønskede genvalg, og der var ingen modkandidater.
Bestyrelsen blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt.
 Året 2014 resultater således:
Slagspil: Nr. 1 Tom Bredahl 104 P, Nr. 2 Troels Thøgersen & Torben Rasmussen
begge 97 P. Duffer blev Lars Senniksen.
Putt: Nr. 1 Tom Bredahl 110 P, Nr. 2 Lars Thue 96 P, Nr. 3 Troels Thøgersen 83 P.
Præmieoverrækkelsen foregår senere da der var afbud fra Tom Bredahl.
 Captajn Finn Pedersen takkede for god fremmøde og godt spil under dette års Ryder
Cup mod Skovtroldene, og han er især glad for at vi i år vandt trofæet tilbage i rette
hænder.
Finn Pedersen blev med applaus genvalgt som Ryder Cup captajn.
 Søren Olesen orienterede om nye emner og tiltag ifb. med vores årlige udflugt. Søren
orienterede bla. om meget interessante emner i Tyskland. Emnet blev grundig
debatteret, og det blev besluttet at bestyrelsen udsender et personligt spørgeskema til
hver enkelt medlem, hvor spørgsmål som: 1 eller 2 overnatningen, 1 eller 2 spil,
baner i Tyskland, Himmerland eller et helt 3. sted, tidspunkt, grænser for
egenbetaling, mm., ønskes belyst (spørgeskemaet udsendes snarrest).
 Lars Thue orienterede om nyt tiltag ifb. med årets julefrokost. Juleafslutningen
afholdes i år sammen med KLG`s ”gammelmandshold” i DS, hvoraf de fleste er
medlemmer af Køllerne også. Arrangementet afvikles som en Ryder Cup (rød mod
blå stue), starter med spil på par-3 og puttebanen (tre-køllematch og hulspil). Middag
i Hole In One, inden vi i bus bliver kørt til Fun World. Her fortsætter Ryder Cuppen
med minigolf (hulspil) og bowling, inden vi sætter os tilrette ved en kæmpe buffet
med 1 stor fadbamse pr. mand. Under buffeten vil der blive uddelt præmier. Kl. ca.
2400 kører bussen retur til Bramming, men kan form. godt gøre holdt andet sted
(midtbyen) på vejen hjem. Egenbetaling kun kr. 250,-. Bemærk at der er bindende
sidste tilmelding søndag den 26. oktober – Fun World forventer fuldt hus).

Dirigenten takkede for god ro og orden, og hævede mødet.

/Lars Thue, referent.

