Seniorklubben, Benniksgaard Golfklub
Generalforsamling tirsdag, den 10. oktober 2017
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
Jørgen bød velkommen og takkede for det store fremmøde.
1. Valg af dirigent
Bestyrelse foreslår Peter Jørgensen Jensen. Vælges.
Peter 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
Berit 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
Regionsgolf Danmark 2018. Seniorklubben betaler gebyr for de hold der ønsker at tilmelde sig.
Ca. 600 kr. pr. hold. Generalforsamlingen siger ja.
6. Forslag fra medlemmer
Ingen.
7. Valg af bestyrelse
På valg:
Yvonne Mie Haugaard Lech (modtager ikke genvalg)
Jørgen Rehhoff Nør (modtager ikke genvalg)
Endvidere vælges nyt medlem for Arne Fogh Madsen
Bestyrelsen foreslår:
Lars Petersen
Inge Nørgaard Vedelgart
Dirigenten spørger, om der i forsamlingen er medlemmer der vil gå ind i bestyrelsen.

Tom Kristensen melder sig.
Lars, Inge og Tom er hermed valgt.
8. Valg af revisor (bilagskontrollant)
På valg: Jørgen Sønderbye (modtager genvalg)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Sønderbye.
Jørgen genvælges.
9. Eventuelt
Jørgen orienterer om turneringsplan for 2018 (er udsendt):
Vi spiller på Benniksgaard hver tirsdag.
Der er planlagt endagsudflugt i april, maj, august og september, venskabmatch hos Golfklub an der
Schlei i september samt 3 dages tur til Svendborg fra 10. til 12. maj
Bestyrelsen spørger forsamlingen om dette er for mange ture eller er passende.
Sammendrag af bemærkninger:
Flere vil nok tage med, hvis vi altid kan spille med gunstart i stedet for løbende start. Ved det sidste
er de først startende taget hjem inden de sidste kommer ind.
Jo flere der tilmelder sig jo lettere er det at lave aftale om gunstart.
Generelt nok for mange ture.
Bestyrelsen tager det op til overvejelse.
Er der stemning for at vi laver turneringer med gunstart de sidste 3 tirsdage i oktober. Det er det så
vi lægger turneringer ind i golfboxen.
Golfklubbens køb af Benniksgaard golfbane. Alle har fået sendt orientering ud fra formanden for
hovedbestyrelsen. Jørgen uddybede det lidt, hvilket fik flere medlemmer til at komme med
kommentarer . Da dette er et punkt som tages op ved hovedgeneralforsamlingen, hvor det hører
hjemme stoppede man diskussioner.
Børge Hansen spurgte om man ikke kan tilmelde hold til Regionsgolf så vore deltagere ikke
kommer til at møde spillere med meget lavere handicap.
Det kan vi ikke styre. Vi kan kun tilmelde i de rækker der er.
Viggo takkede Yvonne og Jørgen for deres arbejde i bestyrelsen og der blev uddelt gaver.
Thorsten takkede på vegne af deres "klub" Jørgen ved at uddele en golfspiller og en minigolfvogn
med bag, som han selv fik da han gik ud af bestyrelsen.
Peter afsluttede generalforsamling.

