Referat for Generalforsamling i Herreklubben i Simon’s Golf Club,
torsdag d. 15 november 2018 19:00 i Restaurant Lakeside.
DAGSORDEN (ifølge klubbens vedtægter):
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Valg af bestyrelse og revisor

6..

Eventuelt

Ad 1.
Lars Buus (LB) blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at GF var varslet korrekt ifølge
foreningens vedtægter.

Ad 2.
Henrik Vollmond (HV) fremlagde bestyrelsens beretning for sæsonen 2018. Denne kan læses i sin
fulde udstrækning på Herreklubbens hjemmeside. Beretningen blev godkendt af GF.

Ad. 3.
I kassererens fravær blev regnskabet fremlagt af foreningens revisor Johnny Karleby (JK). Efter et
par spørgsmål om et par poster og følgende forklaringer, blev regnskabet godkendt af GF.
HV fremlagde herefter bestyrelsens forslag til budget for 2019.

Ad 4.
Bestyrelsen forslog kontingentet for 2019 bliver på 800 kr. Dette en forhøjelse på 100 kr. i forhold
til 2018, hvilket blev begrundet i det netop fremlagte budget forslag, idet Bestyrelsen ønsker at der
ved afslutningen af 2019 er en kassebeholdning på ca. 28.000 kr. Forslaget blev vedtaget.

Ad 5.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:
• Morten Talman
• Carsten Bremer
• John Nielsen
Alle var villige til genvalg, og alle blev valgt med applaus.
Foreningens kasserer Johnny Karleby modtog også genvalg med applaus.
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne, så GF gik over til punkt 6. ”Eventuelt”

Ad 6.
Lars Valbjørn (LV) foreslog at man kun spillede OOM tællende runder én gang om måneden i en
gunstart, så man kunne ”hyggespille” de øvrige onsdage, hvis man ikke kunne nå at deltage før
den seneste match tid.
John Nielsen (JN) mente det er et tilvalg at spille i HK hver onsdag, og der var i gennemsnit 70-75
deltagere på match i år. HV mente at hver onsdag skal være OOM tællende, og Michael ”Miller”
Olsen (MO) også at de skal være DGU tællende. Bestyrelsen vil dog se på LV’s forslag, men
pointerede også at det hele tiden har været muligt at deltage udenfor dagen match. Det er et valg
ved tilmeldingen.
Arne Jørgensen (AJ) ville vide om man har spurgt HK medlemmer om ovennævnte.
Henrik Dam (HD) spurgte om man havde set de ca. 20 medlemmer fra Fredensborg i HK?
HV svarede at vi havde set flere nye medlemmer fra Fredensborg, men dog ikke alle 20.
Henrik Rosenvinge Skov (HRS) opfordrede bestyrelsen til at være mere inkluderende. Han mente
at HK er lidt indspist, med mange der spiller fast sammen. Bland bolsjerne lidt en gang imellem.
HV svarede at dette netop er blevet tilgodeset i matchprogrammet for 2019, hvor der lægges op til
2-3 gunstarter hvor deltagerne blandes.
Paul Hills (PH) opfordrede til at flere medlemmer kom til at spille mod Barsebäck.
HV svarede at der i indeværende sæson mindst har deltaget 6 rækkespillere, ligeligt fordelt blandt
rækkerne. Detter er noget der vil fortsætte i næste sæson. Desuden vil ledige pladser som følge af
afbud blandt sponsorer og bestyrelsesmedlemmer vil blive tilbudt til rækkespillere.
HV præsenterede den foreløbige matchplan for 2019 med lidt spørgsmål og svar. Det blev
understreget af matchplanen endnu ikke var godkendt – det sker senere på møde mellem
golfklubbens bestyrelse og A/S’et.
HRS opfordrede til at HK afholder nogle arrangementer i løbet at vinteren. F.eks. 9 huller lør/søn
eller Jule / Nytårs turnering. HV svarede at vi sidste år havde en tur i Eagle Golf i Kokkedal.
Forslaget er taget til efterretning.
HV forslog en tur til Eagle Club igen, og LB opfordrede til at nogle medlemmer lavede en Viking
turnering lør/søn i vinterhalvåret. JK supplerede med at oplyse at de har en sådan ”klub” i
Hjortespring der hedder ”De blå Kugler”
MO synes at sommerturens datoer skal sættes på matchplanen. Det var der bred enighed om –
Sommerturen bliver afviklet d. 14-16 juni i Skåne.
HRS bemærkede at det var super godt at man allerede nu meddelte hvornår Sommerturen
afvikles.
HV tog ordet og fortalte om vores opdaterede turneringsbetingelser. Bl.a. en ny lokal regel hvor der
er out-of-bounds hvis bolden spilles fra C8 ind på C3’s generelle område, samt fastlæggelse af
slutspilsproceduren. De ny generelle turneringsbestemmelser kan i sin helhed læses på
hjemmesiden under ”Info”.
PH nævnte spillerscoreindtastning og opfordrede til at man bruger den på banen. HV opfordrede til
at man for det gjort i løbet at runden eller lige efter man er kommet ind. Man oplever tit dårlig
forbindelse til Golfbox serveren. Dette er blevet påtalt overfor Golfbox.
HV omtalte langsomt spil og opfordrede til at man hjælper hinanden. Måske de nye golfregler også
vil gøre sit?

HRS ville gerne at man igen prøvede at få Thomas Søby til at holde et foredrag. Det vil bestyrelsen
se på.
Herefter fik Formanden HV ordet for at lukke GF og takkede for god ro og orden.

Referat : Lars Buus og Henrik Vollmond.

