Køllerne, Generalforsamling lørdag den 12-10-2013 kl. 1000.
Referat.
1) Valg af dirigent.

Kenneth Andersen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at indkaldelsen var varslet og indkaldt jfr
vedtægterne, og generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig
2) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt jfr. vedtægterne.
3) Formandens beretning.
Formand JanLund-Erlang kunne berette om et særdeles godt år. Han fremhævede bla. om en rigtig
god udflugt til Holstebro, og han var særdeles tilfreds med at klubben har fået så mange nye
medlemmer. Ryder Cuppen mod Skovtroldene blev desværre ingen sportslig succes, og formanden
opfordrer til at alle går i skarp træning, så vi kan vinde pokalen tilbage i 2014.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
4) Kassererens beretning.
Kasserer Lars Thue kunne berette om et økonomisk godt år. Der har stort set kun været udgifter til
årets udflugt, og bestyrelsen har gjort sig umage med at holde udgifterne til bla. præmier mm. på et
meget lavt niveau. Med de ændringer der blev vedtaget ifb. med den ekstraordinære GF i september,
følger regnskabsåret nu turneringsåret (oktober-september). Det betyder at årets regnskab ikke har
haft udgifter til julefrokosten, der afholdes i november. Det vil kunne aflæses i årets ekstraordinære
store overskud.
Regnskabet har kun en enkelt skønhedsplet, en post på godt kr. 2400,- i udestående restancer.
Bestyrelsen vil i fremtiden mere aktivt sørge for at medlemmer ikke kan komme i så høje restancer.
Der har alligevel været et flot overskud på ca. kr. 7000,-, og klubben har i skrivende stund et
indestående på ca. kr. 9000,-.
Budgettet for 2014 afspejler klubbens klare holdning om ikke at være en ”spareklub”, og således
genereres samtlige indbetalinger direkte tilbage til medlemmerne ifb. med tilskud til udflugt, julefrokost,
tøj mm.
I 2014 skal vi have ny polo. Din Tøjmand i Bramming v/ Jens, har givet klubben et rigtig godt tilbud der
betyder at der IKKE er behov for nogen egenbetaling fra medlemmerne.
Kasserens beretning, regnskabet og budget for 2014 blev godkendt med applaus.
5) Fastsættelse af kontingent og bøder
Pga. stigende omkostninger ifb. med julefrokosten og især udflugten, fremsatte bestyrelsen forslag om
at hæve kontingentet til kr. 800,-., for at minimere egenbetalingen. Indskud for nye medlemmer på kr.
350,- og bødetakster, forbliver uændret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6) Indkommende forslag.
Ingen indkomne forslag.
7) Optagelse af evt. nye medlemmer.
Der var to nye kandidater, Tom Bredahl og Rene Jensen. Begge kandidater blev enstemmigt valgt ind i
klubben med applaus.

Klubben er nu oppe på 24 medlemmer, hvilket er maksimum. Evt. nye kandidater vil kunne optages på
venteliste.

8) Valg af bestyrelse.
Jan Lund-Erlang, Steen Johansen, Søren Olesen og Lars Thue Jensen var alle villige til genvalg. Der
var ikke andre kandidater.
Den siddende bestyrelse blev enstemmigt genvalgt med applaus.
9) Eventuelt. Deriblandt Overrækkelse af pokaler
Troels Thøgersen oplyste at han ville forsøge at finde en tøjsponsor, så klubben kan spare sin
betaling.
Michael Manich roste årets udflugt, men ”klagede” over vejret. Han var godt klar over at bestyrelsen
ikke har den store indflydelse på vejret, men han foreslår at udflugten flyttes til evt. juni måned, hvor
vejret typisk er bedre end i september.
Bestyrelsen undersøger muligheden for at flytte udflugten til evt. juni. Juli og august er ikke aktuelle, da
for mange medlemmer afholder ferie i disse måneder.
Der var forslag om at der spilles to Ryder Cup mod Skovtroldene i 2014. Ryder Cup kaptajn Finn
Pedersen undersøger forholdet og vender snarest tilbage.
Lars Thue fremsatte forslag om at klubben finder en bus/chauffør til årets udflugt. Troels Thøgersen
mener at det ikke er noget problem, og han undersøger forholdet nærmere.
Formand Jan Lund-Erlang oplyste at årets julefrokost afholdes lørdag den 23. november. Yderligere
informationer kommer snarest.
Vinderen af årets gennemgående turnering blev: Martin Hejbøl Jensen.
Vinderen af årets putte konkurrence blev:
Michael manich.
Formand Jan Lund-Erlang uddelte pokaler til årets vindere.
Dirigent Kenneth Andersen takkede for god ro og orden inden han hævede mødet.
/lars thue, referent.

