Køllerne
Generalforsamling lørdag den 14-10-2017 kl. 1030.

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
Himmerland GC og må betegnes som en stor succes.
Formandens beretning godkendt med applaus.
4. Kasserer Lars Thue Jensen fremlagde årets regnskab og budget for næste
sæson. Resultatet af årets regnskab var et mindre underskud på kr. 720,-. Årets
budget var dog på et underskud på kr. 6.000,- og derfor var resultatet igen over
forventning.
I næste års budget, er indregnet en udgiftspost på kr. 7.500,- til nye trøjer.
Derfor budgetteres med et underskud på kr. 8.000,Kassebeholdningen er pt. på kr. 14.872,-.
Kassererens beretning godkendt med applaus.
5. Kontingenter og bøder uændret, dvs. årskontingent kr. 800,- og indskud kr.
350,-.
6. Der var et indkommende forslag:
Bestyrelsen foreslog ændring af § 5 stk. 7, hvor lighed i scoren (slagspil og
putt) afgøres ved laveste hdcp.
Forslaget vedtaget uden bemærkninger.

7. Der var en enkelt ledig plads i Køllerne, idet Bjørn Lauridtsen har valgt at
stoppe i Køllerne.
Thomas Burmeister var eneste kandidat, han blev valgt med applaus.

8. Den siddende bestyrelse ønskede genvalg – ingen modkandidater.
9. Eventuelt.
Efter lidt debat omkring de nye trøjer, oplyste Anders Burmeister, at han er
villig til at sponsorerer halvdelen af udgifterne til de 24 trøjer med tryk. Han
oplyste desuden, at han har et sted hvor han normalt får trykket logo mm.
Rene Christiansen oplyste, at han evt. kan skaffe kvalitets poloer til rigtig god
pris.
---Der var forslag om, at hjemmesiden kunne gøres mere interessant ved bla. at
give medlemmerne mulighed for at komme med gode ideer (ide-boks), køb og
salg af udstyr, anmodning og oplysninger om spil uden for Køllerne osv.
Lars Thue taler med webmasteren om evt. muligheder.
----Jubilæums udflugten blev debatteret. Bestyrelsen oplyste, at det var deres
overbevisning, at en Kølletur til Skotland nok er at stile for højt.
Der blev talt om andre muligheder.

Dirigenten, takkede for god ro og orden, hvorefter årets GF blev afsluttet.

/lars thue, referent

