Referat for Herreklubbens årlige ordinære generalforsamling 2017
Dato: Onsdag d. 22 november
tid:

kl. 19:00

Sted: Restaurant Lakeside, Simon Golf Club

DAGSORDEN (ifølge klubbens vedtægter):
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab
4.
Fastsættelse af kontingent
4a.
Indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelse og revisor
6.
Eventuelt

Referat: (referent Lars Buus Jensen)
ad1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Klaus Emil Nygaard (KEN) som blev valgt med applaus
Dirigenten tog ordet og kunne fastslå at Generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt ifølge
vedtægterne. Herefter fik formanden Lars Buus Jensen (LBJ) ordet for at afgive bestyrelsens beretning.
ad2.

Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde udstrækning på hjemmesiden.

Bemærkninger til beretningen blev henlagt til punkt 6. Eventuelt
ad3.

Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab

Kasserer Morten Talman (MT) fik ordet og gennemgik regnskab for 2017
Hertil var der en del forklaringer og bemærkninger fra forsamlingen.
Vi har opstillet regnskabet med en mere skarp opdeling af indtægter og udgifter, idet vi har taget et
egentligt bogføringsprogram i brug. Tak til Johnny Karleby (JK) for introduktion.
Der er opført indtægter fra 10 deltagere på sommerturen og fra ”Slå et Slag for Kuglerne” som så er
udbetalt til Kræftens Bekæmpelse under udgifter.
Der er opført udgifter til præmier for ca. 10 matcher. Udgifter til IT-tele var ikke så store som
budgetteret, da vi selv forestod udviklingen af den nye hjemmeside, samt udgifter til drift af hjemmeside
er væsentligt reduceret.
Herefter gennemgik MT budget for 2018. Det ligner stort set budget for 2017 og vi forventer et
underskud på ca 15.500 idet man forventer at opkræve mindre kontingent (700kr.) i 2018. På sigt skal
vores kontantbeholdning på bankkontoen nedbringes til ca. 30.000kr. Ove Andersen (OA) nævnte at
der var flere medlemmer der havde meldt sig ud pga. bestyrelsens brug af penge, f.eks. til
sommerturen. Henrik Vollmond (HV) opfordrede derfor alle til af skrive ris og ros og komme med forslag
til bestyrelsen på info@herreklubben.dk eller via hjemmesiden.
KEN bemærkede at der var afsat 12.000kr. til Barsebäck turen i 2018, men at den kostede 18.000kr. i
2017. Budgettet bliver rettet idet 18.000kr. er korrekt da udgifter når Barsebäck er på besøg hos os
også skal medregnes her.
Michael Olsen (Miller) bemærkede af vi har en stigning i præmieudgifterne i budgettet til ca. 22.000kr.

4.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et kontingent på 700kr. for 2018. Efter lidt debat og argumentation forslog Jørgen
Brendstrup (JB) at kontingentet forbliver på 800kr. så man kan disponere over evt. overskud til
sæsonafslutningen.
Efter afstemning blev forslaget om kr.700 i kontingent for 2018 besluttet
4a.

Indkomne forslag

Der er indkommet følgende forslag fra Johs.
"Reglen eller "vedtægten" om at medlemmer af Simons ikke må spille som gæster bør frafaldes. Den
blev indført - den gang vi var 250 + medlemmer i HK og vi ikke havde start tider nok til betalende med
lemmer af HK. Det er efter min opfattelse ikke længere tilfældet. I dag er den begrænsende - der er en
del der gerne vil deltage 1-4 gange i løbet af sæsonen og derfor ikke betale fuldt kontingent.
Det vil give HK en indtægt (100,- pr besøg) og give mulighed for at prøve at deltage et par onsdage
uden at gå all in. Og måske skaffe et par nye medlemmer til HK fra vores egen golfklub !"

Bestyrelsen anbefalede at vedtage forslaget, dog med den begrænsning at man max. Kan deltage 4
gange i løbet af en sæson, uden at melde sig ind i HK.
GF vedtog forslaget, som skrives ind i vore retningslinjer og i Kære Mand.
5.

Valg af bestyrelse og revisor

ad. 5. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Lars Buus Jensen, Michael "Miller" Olsen og Henrik
Vollmond, samt revisor Johnny Karleby.
Der var ingen modkandidater, så alle blev valgt med applaus.
Bestyrelsen foreslog at man valgte en bestyrelses suppleant, og John Nielsen (JN) stillede op til dette
hverv og blev valgt med applaus.
6.

Eventuelt

Her kom en del forslag og bemærkninger, som her er refereret efter bedste evne.
Holger Schultz (HS) spurgte hvad mon vore succes kriterier er i HK. HS fastslog at vi skal hygge os i
HK, så hvordan skaber vi rammerne for det? Vi skal have bredde og være imødekommende. Vi skal
gøre det bedre. Vi skal ikke lave begrænsninger, men derimod spørge os selv, hvordan vi undgår dem.
JB foreslog at der laves mulighed for at gå ud, udenom præmierækken og derved skabe rum for de der
har lyst til at være en del af HK, men gerne vil hygge med frokost og golf, og efterfølgende gerne vil
blive til middag og præmieuddelingen.
Miller nævnte at vi vil prøve via den nye spilleplan, at gøre det bedre i 2018.
JN syntes også at der skal være mulighed for at gå ud, udenom præmierækken, samt evt. på nogle
spilledage, at få en bedre service ved handy house, så som f.eks. grillspyd eller pølser.
MT nævnte at HK og Dean har en godt forhold og at forslaget skal formidles videre, han er sikkert
lydhør.
Carsten Bremer (CB) mente at medlemmerne også bærer et ansvar for at vi får mere hygge i HK, ved
at f.eks. at blive til præmieoverrækkelsen.
JN mener at bestyrelsen ska være mere synlige og kommunikere mere.
JB mener vi skal have flere af de grupper / grupperinger der hidtil har valgt at stå udenfor, med i HK ved
at lave færre begrænsninger.

OA om løbende start vs gunstart: Gunstart er mere socialt og samlende.
Miller anførte at vi var blevet pålagt at lave alle gunstarter som ”omvendt gunstart” – det kan vi ikke
gøre noget ved.
Ulrich Strømmen (US) bemærkede til regnskabet, at vi skal bare gøre det mere synligt hvad
bestyrelsen bruger af penge. US synes det var herligt at man kan spille gunstart med alle medlemmer
af HK. De som kom fra Scandinavia vil rigtig gerne være en del at HK. US syntes at man kunne gøre
det frivilligt om man vil aflevere scorekort.
MT Vi lavede DGU tællende matcher for 4 år siden for at undgå HCP ”plejere”.
CB om gunstarter: Når man har arbejde vil man gerne have løbende starter, da alle ikke ”bare” kan
tage fri til alle gunstarter.
Michael Garde (MG) Startede HK i Scandinavia og nåede max 4 gunstarter på en sæson til sidst.
MG tilsluttede sig at man kan spille med uden om turneringen selv om der er gunstart.

Miller gennemgik spilleplanen for 2018. Der er 9 gunstarter, som ligger en gang om måneden, samt i
begyndelsen og slutningen af sæsonen pga. lyset.
Ændringen af sommerturneringen fra eclectic til stableford turnering med 3 bedste ud af 5 blev rigtig
godt modtaget. Forslag til denne turnering er velkomne.

LBJ fortalte om vore planer om indførelse af Golfbox til bookning og scoreindtastning. Der bliver en del
ændringer i den måde vi afholder matcher. Man kommer til at flyde mellem rækkerne, da vi ikke kan
opretholde faste rækker. Der bliver et nyt OOM (Order of Merit) system, som vi ikke har lagt fast endnu,
men man kommer til at tage sine point/euro/placering med hvis man skifter række.
Der bliver mulighed for at spille fra forskellige tee f.eks. kan man tilbyde at man kan spille fra blå tee
hvis man er over 70 år. Eller man kan spille fra hvis tee hvis man er under xx i hcp.
MG synes at det var godt at vi havde hørt medlemmernes forslag allerede før de kom på bordet i dag.
MG opfordrede til at vi bruger hjemmesiden mere.
HV sagde at der i 2018 budgettet er afsat penge til at forbedre vores hjemmeside for at give en bedre
brugeroplevelse.
Dirigenten lukkede derefter GF og takkede for god ro og orden.

