Køllerne
Generalforsamling lørdag den 15-10-2016 kl. 1000.

Referat:

1. Finn Pedersen valgt som dirigent.
2. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Formand Jan Lund-Erlang berettede om endnu et godt år. Årets udflugt gik
som tidligere til Holstebro, hvor der blev spillet på Storådalens Golfklub. Stor
tak til Troels Thøgersen for at skaffe sponsorer og til Ole Thomassen, for at
skaffe og køre bussen. I år har det pga. af lukning af banen mm., været nødt til
at flytte et par matcher, og det er tydeligt, at flytninger af matcher har
betydning for deltagerantallet i de enkelte matcher.
Formandens beretning blev med applaus godkendt, uden bemærkninger.
4. Kasserer Lars Thue Jensen fremlagde årets regnskab og budget for næste
sæson. Resultatet af årets regnskab var et flot overskud på kr. 6.788,- og
kassebeholdningen er vokset til kr. 15.592,-. Dette skyldes overvejende, at
udgifterne til især årets udflugt, blev noget billigere end forventet. Næste års
budget er lig med det foregående års budget.
Regnskabet og kassererens beretning blev med applaus godkendt, uden
bemærkninger.
5. Kontingenter og bøder uændret. Dvs. årskontingent kr. 800,-.
6. Der var to indkommende forslag:
a. Bestyrelsen foreslog oprettelse af 2 underudvalg:
- Sponsorudvalg, der har til opgave løbende at finde sponsorer, gaver mm.
Bestyrelsen foreslog Troels Thøgersen.
Troels Thøgersen og Anders Burmeister blev med applaus valgt til
udvalget.
- Jubilæumsudvalg, der har til opgave inden for en periode på ca. 6 mdr., at
undersøge mulighederne for at afholde en som tidligere foreslået

”jubilæumsudflugt” til Skotland i 2019 – herunder priser mm. Efterfølgende
vil bestyrelsen informere samtlige medlemmer, og foretage en
brugerundersøgelse for, at konstatere om der er stemning for en tur til
golfens moderland.
Bestyrelsen foreslog Brian Jakobsen som tovholder for udvalget.
Brian Jakobsen, Troels Thøgersen, Jan Lund-Erlang og Martin Hejbøl
Jensen blev med applaus valgt til udvalget.
b. Rene Christiansen foreslog, ændring af vedtægternes § 3, stk. 2, idet loftet
på 24 medlemmer ændres således, at der fremadrettet ikke er loft over
medlemsantallet.
Rene begrundede sit forslag i, at der mangler mange spillere næsten hver
gang.
Forslaget blev grundig debatteret, og konklusionen (referenten !) viser, at der var
overvejende enighed om, at der er for mange afbud til de 12 årlige matcher.
Forslaget blev sendt til afstemning (håndsoprækning).
5 stemte for forslaget, 5 stemte imod forslaget, 4 undlod at stemme.
Forslaget blev ikke vedtaget.
7. Der var en enkelt ledig plads i Køllerne, idet Claus Thygesen er stoppet med at
spille golf.
Der var 2 interesserede kandidater, Jan Jepsen og John Andersen.
Jan Jepsen blev valgt ind i Køllerne – velkommen til Jan !
8. Den siddende bestyrelse ønskede genvalg – ingen modkandidater.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen oplyste om nogle tiltag, besluttet på et bestyrelsesmøde i
september.
- Pga. banelukning mm., har det desværre været nødvendigt, at flytte 2
matcher. Det var helt tydeligt ikke noget som passede medlemmerne og der
deltog kun 8 i de to matcher. Gns. i de øvrige 10 matcher har været OK
uden at være prangende med ca. 16 deltagende medlemmer. Derfor har
bestyrelsen besluttet, at der fremadrettet IKKE flyttes matcher (OBS.
UDFLUGTEN FLYTTES EN UGE, se nedenfor !!). Hvis KLG ikke er
spilbar den 2. lørdag i måneden, spilles der på en nærliggende bane !

Bestyrelsen er enig med Rene Christiansen og andre, om at deltagerantallet
kan og bør være højere – og vil i fremtiden komme med tiltag der kan øge
deltagerfrekvensen.
- Julefrokosten, afvikles i år den 12. november på Blichers Kro. Særskilt
invitation er tilgængelig på hjemmesiden.
- Udflugten afvikles den 17-18. juni 2017 på Himmerland Golf Resort.
Lørdag spiller vi den tællende match på Back Tee Course, spiser og
overnatter på Hotellet, og søndag spiller vi Garia Course inden vi kører
hjem.
Himmerland er blevet meget populær, og selv om vi har været ude i god tid,
har vi desværre været nødt til at flytte udflugten en uge, pga. lukning af
banen i de to foregående weekender (vi håber på forståelse, når det meldes
ud i så god tid).
- Hjemmesiden blev debatteret. Web master Hans Joensen har givet udtryk
for, at hvis hans gamle PC går ned, får han problemer med at kunne
redigere i hjemmesiden.
Der var dog stor enighed i, at hjemmesiden er tilfredsstillende i den form
som den fremstår i.
(Referenten har efter GF været i kontakt med Hans Joensen, og han er
fortsat meget velvillig til at servicere siden, og han forudser ikke de store
problemer i fremtiden), så derfor vil hjemmesiden også i fremtiden fremstå
som den er i dag.
Ryder Cup captain Finn Pedersen redegjorde på forespørgsel, om at
”Årets Ryder Cup” mod Skovtroldene blev aflyst i samråd med Mogens Pedersen
fra Skovtroldene, idet de havde svært ved at finde spillere nok.
Finn vil i nærmeste fremtid kontakte Skovtroldene, for at få styr på næste sæsons
”Ryder Cup”. Dato vil herefter fremgå her på hjemmesiden.
Dirigenten, takkede for god ro og orden, hvorefter GF blev afsluttet.

/lars thue, referent

