Seniorklubben, Benniksgaard Golfklub
Generalforsamling onsdag, den 26. oktober 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor (bilagskontrollør)
9. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Bestyrelse foreslår Ebbe Fink-Nielsen. Vælges.
Ebbe takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig.
2. Formandens beretning
Jørgen fremlagde beretning (vedlagt som bilag).
Ingen bemærkninger til beretning. Den tages til efterretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Finn fremlægger regnskab (vedlagt som bilag).
Ingen bemærkninger til regnskab, der godkendes.
4. Næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr.
Vedtages
5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen.
6. Forslag fra medlemmer
Ingen.
7. Valg af bestyrelse
På valg:
Finn Sørensen (modtager ikke genvalg)
Wiebke Skov (modtager genvalg)
Viggo Andersen (modtager genvalg)
Erika Kock ønsker at træde ud af bestyrelsen (nyt medlem vælges for 1 år)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Wiebke Skov og Viggo Andersen.
Wiebke og Viggo genvælges.
Bestyrelsen foreslår:
Berit Falster Hansen og Yvonne Mie Haugaard Lech.
Berit vælges for 2 år.
Yvonne vælges for 1 år.

8. Valg af revisor (bilagskontrollant)
På valg: Jørgen Sønderbye (modtager genvalg)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Sønderbye.
Jørgen genvælges.
9. Eventuelt
Jørgen orienterer om turnering næste år:
Vi spiller nu tirsdag i stedet for onsdag.
Har næste år kun Golfklub an der Schlei som venskabsklub. Aabenraa snød os 2 gange i år, så dem
dropper vi.
Havde planlagt tur til Golfanlage Lorensand, men de var alt for dyre med greenfee og middag.
Finder en anden klub.
D.v.s. vi har 3 endagsture samt 3 dages turen i 2017.
Vi vil nok slutte i 1. eller 2. uge af oktober næste år.
Udvide Master of Senior til også at omfatte B-række.
Otto Johnsen.
Foreslår vi dropper klappræmier og eventuelt giver præmier for nærmest flag på hul 1 i 2017.
Master of senior bør spilles som slagspil med fradrag af handicap.
Tages op i bestyrelsen.
Lars Peter Hansen.
Efterlyser en hulspils-turnering.
Tages op i bestyrelsen.
Kirsten Palmgren
Tak fra dameklubben fordi vi ville ændre spilledag.
Thorsten Slottved
Kan ikke skrive skemaer fra Jørgen ud.
Andre har samme problem.
Jørgen sørger for at det kan lade sig gøre fremover.
Finn orienterer om 3 dages tur som Arne har fået tilbud på.
Går i 2017 til Pejsegården 11/12. - 14. juni (afhængig af om man vil have 2 eller 3 overnatninger)
Pris:
2 overnatninger 1470 kr.
3 overnatninger 1795 kr.
Der er et lille tillæg for enkeltværelse.
For ovennævnte beløb får man ud over overnatning:
Morgenmad og 2 gange middag.
2 gange greenfee. Baner er endnu ikke fastlagt. Det kan først fastlægges i begyndelsen af 2017.
Har i år 20 baner at vælge imellem.
Baner kunne være Himmelbjerget og Horsens gml. bane.
Endvidere er flere små ting med i prisen.

Skal vi spille regionsgolf næste år?
Jørgen har aftalt fri grennfee på Benniksgaard golfbane.
Vi vil, hvis der er stemning for det, tilmelde 1 veteranhold og 2 seniorhold.
Der skal være 2 damer og 4 herrer på hvert hold.
Der sendes snarest materiale ud om dette, så hvis I er interresserede så meld tilbage til
kontaktpersonen (vil stå på det udsendte materiale).
Jørgen uddelte gave til de afgående bestyrelsesmedlemmer Erika og Finn, som tak for godt arbejde.
Ebbe afsluttede generalforsamling.
Jørgen takkede for det store fremmøde.

