”Køllerne af 1999”.
Generalforsamling lørdag den 10-10-2015 kl. 1000, i rest. Hole In One.
Referat:

1. Finn Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet, dagsordenen var
udført i henhold til vedtægterne, og generalforsamlingen var således beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning:
Formand Jan Lund-Erlang berettede igen om et godt ”Kølle” år, hvor der har været rigtig
god tilslutning til matcherne. Julefrokosten blev afholdt sammen med ”gammelmands DSholdet”, det var godt med et nyt tiltag.
I årets løb har der været udsendt et spørgeskema til samtlige medlemmer, og flertallet stemte
for at flytte ”Årets udflugt” fra september til juni måned.
Udflugten gik i år til et ressort i Tyskland, og der var rekordstor tilslutning, hele 17
tilmeldte.
Der var arrangeret spil over to dage (tællende match lørdag) og en frivillig match søndag.
Der var kun 7 der spillede søndag, hvilket bestyrelsen tager til efterretning mht. planlægning
af fremtidige ture.
Maden på udflugten, levede desværre ikke op til hotellets ellers fantastiske standard.
Flytningen af ”Årets udflugt” fra september til juni, har givet bestyrelsen en del
udfordringer. Der er typisk mere besværligt og dyre, at finde egnede steder, og derfor
opfordrede formanden til debat om udflugten.
Se debatten beskrevet under eventuelt.
”Køllerne” genvandt årets Ryder Cup mod Skovtroldene, og formanden mener at pokalen
står hvor den skal..
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
4. Kassererens beretning:
Kasserer Lars Thue, kunne igen berette om et økonomisk godt og stabilt år. Der har stort set
kun været afholdt udgifter til Udflugten og Julefrokosten, og i et niveau hvor egenbetaling
og tilskud har balanceret fornuftigt.
De forholdsvise lave omkostninger, resulterede i et meget lavt underskud, der lå væsentligt
under budgettet, og derfor er kassebeholdningen pt. kr. 8.800,- mod en beholdning på kr.
9.224,- ved regnskabsårets start.
Budgettet for 2016 sæsonen ligner derfor til forveksling det foregående sæsons budget.
Der vil i 2016 være en tilbagebetaling på godt kr. 900,- pr. medlem, svarende til indbetaling
af kontingent på kr. 800,- og indskud på kr. 350,-.
Kassererens beretning og regnskabet blev godkendt med applaus.
5. Kontingent forbliver uændret på kr. 800,-, indskud uændret kr. 350,- og ingen ændringer til
de gældende bødetakster.
6. Der var ingen indkomne forslag.

7. Der var tre ledige pladser (Lars Mezina Pedersen, Jan Graungaard og Jesper Faurholt). Der
var ”kun” to ny interesserede emner. Tommy Jørgensen (tidligere medlem) og Anders
Burmeister, blev begge valgt med applaus. Vi fortsætter med 23 medlemmer, indtil et
interesseret emne melder sig.
8. Den siddende bestyrelse ønskede genvalg, der var ingen modkandidater. Genvalgt med
applaus.
9. Eventuelt:
Ryder Cup captajan Finn Pedersen blev genvalgt, og han kunne oplyse, at Årets Ryder Cup i
fremtiden bliver afviklet den sidste lørdag i august. dvs. i 2016 afvikles Ryder Cuppen
lørdag den 27-08-2016. Nærmere info bliver som normalt udsendt i god tid.
----Lars Thue roste hjemmesiden, der efter nogle år med div. ”børnesygdomme”, nu fremstår
meget professionel og yderst driftsikker. Det er vigtigt, at alle medlemmer kan logge ind på
siden, idet dette er stedet hvor nyheder og evt. ændringer bliver formidlet.
Stor tak til webmaster Hans J. Joensen, for altid hurtig og venlig assistance.
----”Årets udflugt” blev på opfordring fra formanden (se formandens beretning) lystig
debatteret. Konklusionen på debatten var, at bestyrelsen forsøger at finde et egnet sted, i
eller uden for DK, hvor egenbetalingen kan holdes på et fornuftigt niveau.
Det primære mål, er ikke at finde et sted, hvor man absolut kan gå i byen, men det ville være
at foretrække at kunne bo på eller tæt på banen.
Der planlægges for at udflugten omfatter 1 overnatning og 1 spil mm., og at yderligere
overnatninger/spil som hovedregel er for medlemmets egen regning.
Ole Thomassen, vil undersøge om han kan leje en bus til udflugten.
----Brian Jakobsen foreslog, at ”Køllerne” i fremtiden tog på en fælles udflugt til Skotland, for
at prøve kræfter med de berømte baner der, herunder St. Andrews mfl.
Forslaget blev meget positivt mødt af alle, og herefter lystigt debatteret.
Det blev bla. bemærket, at ”Køllerne” har 20 års jubilæum i 2019, hvilket ville være et godt
år, at tage til golfens moderland.
Konklusionen på debatten var, at vi alle vil prøve at arbejde hen mod at holde en udflugt til
Skotland, formentlig i år. 2019.
Udflugten påregnes dog, at værre noget mere bekostelig end normale udflugter. Derfor
arbejdes der for et fremtidigt forslag om, at der i de næste tre års regnskaber hensættes
midler til formålet. Ud over dette, kan der laves frivillige opsparings muligheder – hvilket
dog er fuldstændige frivilligt (og hvis et medlem har opsparret midler på denne bekostning,
og ikke kan deltage i udflugten, tilbagebetales det fulde beløb).
Bestyrelsen vil i fremtiden afholde medlemsmøder, hvor emnet kan blive yderligere
debatteret.
Gode forslag til denne udflugt, til Årets normale udflugt, julefrokosten og til afvikling af
matcherne, modtages meget gerne.
Formanden uddelte pokaler til Årets Vinder og Årets Putter (ikke muligt da Tom Bredahl
ikke var tilstede).
Årets vinder: Martin Hejbøl Jensen .
Årets putter: Tom Bredahl.

Dirigenten takkede for god ro og orden, mødet blev hævet.

/Lars Thue, referent.

