Køllerne
Generalforsamling lørdag den 13-10-2018 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 Stensballegaard og Horsens GC og må betegnes som en stor
succes. Julefrokosten blev holdt i rest. Hole In One, sammen med
Skovtroldene. Formanden takkede Anders Burmeister og Kenneth Andersen,
for at have sponsoreret flotte poloer til Køllerne.
Slutteligt berettede formanden, om nye tiltag i Køllerne. I fremtiden vil vi
forsøge, at afvikle dagens matcher med flere spilleforme herunder hulspil,
makker og holdspil. Den røde tråd, er at vi skal afvikle vores seriøse golf så
socialt som muligt.
2019 er Køllernes 20 års jubilæums år, og derfor bliver der i løbet af året
forskellige events, og vi gør lidt ekstra ud af julefrokosten og især udflugten.
Julefrokosten afholdes på Irish Pub i Esbjerg den 24. november, og udflugten
går til Kerteminde, hvor vi skal spille en af Danmarks bedste baner, ”Great
Northern” lørdag den 8. juni 2019. Overnatning er pt. ikke endelig fastlagt
endnu.
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 overskud på kr. 3.066,-.
Årets budget var dog sat til et forventet underskud på kr. 8.500,- og derfor var
resultatet igen over forventning.
Det gode resultat hænger naturligvis sammen med, at der var afsat kr. 7.500,til nye trøjer, en udgift der ikke blev realiseret, idet tøjet blev sponsoreret.
Kassebeholdningen er pt. på kr. 17.938,-.
Til næste år, er der afsat kr. 25.000,- til årets udflugt, hvilket er kr. 10.000,højere end normalt. Dette begrundes med, at vi har 20 års jubilæum som skal
fejres på behørig vis.

Bestyrelsen har fremsat flere ændringsforslag, der har indvirkning på næste års
budget.
Godkendelse af regnskab og budget blev herefter suspenderet, indtil forslagene
har været behandlet under pkt. 6.
5. Bestyrelsen anbefaler en hævelse af årets kontinent fra kr. 800,- til kr. 1.000,-.
Dette begrundes med almindelig konjektur (tingene har det med at blive
dyrere).
Forslaget godkendt med applaus.
6. Der var 10 indkommende forslag:
Bestyrelsen foreslog ændring af:
§ 4 stk. 1 og 2
Kontingent og sponsorat.
§ 5 stk. 3
Matchform.
§ 5 stk. 7
Lighed i scoren.
§ 5 stk. 12 (nyt pkt.)
”Dufferhatten”.
§ 5 stk. 13 (nyt pkt.)
”No return”.
§ 5 stk. 14 (nyt pkt.)
Kun en præmie.
§ 6 stk. 1
Bøde ved ej korrekt brug af ”dufferhatten”.
§ 6 stk. 3
Bestyrelsen skaffer præmier.
§ 8 stk. 2
Gebyr for gæstespillere.
Forslagene blev efter grundig debat, alle enstemmigt vedtaget.
Ad 4. Kasserens beretning blev godkendt med applaus.
7. Ingen medlemmer har ønsket at stoppe, og derfor ingen optagelse af nye
medlemmer.
8. Den siddende bestyrelse ønskede genvalg. Genvalgt med applaus.
9. Eventuelt.
Lars Kesby opfordrede medlemmer til at deltage i eks indsamlinger til
”kræftens bekæmpelse mm”.
Brian Jakobsen opfordrede medlemmer til at prioritere spil i Køllerne. Der er
flere spillere der ønsker at komme ind i Køllerne, og derfor bør man overveje
om man har tid og lyst til at være med i Køllerne.

Samtidig opfordrede Brian, at bestyrelsen retter henvendelse til de medlemmer
der har flest afbud.
Forslaget blev debatteret, og bestyrelsen vil rette henvendelse til de
medlemmer hvis mødefrekvens ligger meget lavt.
Lars Kesby opfordrede til, at Ryder Cup mod Skovtroldene bliver lagt ind i
matchkalenderen.
Samtidig forespurgte Lars, om ikke det var muligt at vi kunne få et Ryder
Cup/Kølle flag.
Bestyrelsen undersøger.
Finn Pedersen oplyste, at det er aftalt med Skovtroldene, at spilledagen for
Ryder Cup er den 1. lørdag i september.
Lars Thue opfordrede medlemmerne til, at overveje om Ryder Cup skal med
ind i Kølle regi, og derved kan komme med på budget (bespisning osv.). Dette
kræver dog en vedtægtsændring.

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

/lars thue, referent

