TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Generalforsamling onsdag den 24/02 2016.

Tilstede: 85 stemmeberettigede medlemmer
Formand Jens Møller bød velkommen og gik derefter til punkt 1 på dagsordenen.
Per Dybsø blev valgt til ordstyrer.
Per Dybsø kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovlig
indkaldt iflg. klubbens vedtægter.
Kirsten Madsen og Solveig Oye blev valgt som stemmetællere.

Årets beretning blev aflagt af formanden, og kan efterfølgende læses på hjemmesiden.
Efter beretningen var der mulighed for at komme med kommentarer.
Bent Nedergaard spurgte om hvornår man forventede at teestederne på hul 8/17
forventes færdig. Der er nu afmærket hvor det skal være og Martin Overgård svarede at
det var færdigt hurtigst muligt.
Preben Visgaard bad om, at referater kom hurtigere på hjemmesiden. Jens tog det til
efterretning, men har arbejdet med den nye hjemmeside.
Kvalifikationsholdet og regionsgolf får deres eget link på hjemmesiden
Der blev spurgt ind til greenfee rabatbilletter – det tages med til næste møde med Parken.
60+ gevinster kan pt. ikke anvendes til greenfee. 60+ udvalget tager det op med Parken.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Regnskabet for 2015 (se link) blev herefter gennemgået af kassereren. Der var herefter
mulighed for stille spørgsmål til det.
Anders Vad forespurgte om hvordan afregning med park skete. Her oplyste Ove Riis, at af
kontingentet på kr. 3.000 blev kr. 2.250 afregnet til park som leje af banen. Mht. til
greenfee blev de for et par år siden lagt over til klubben efter et krav fra DGU. Derved blev
greenfee momsfri. Klubben afregner herefter til Parken.
Preben Visgaard ville gerne have en forklaring af det underskud der var på turneringer.
Her er der tale om, at selve turneringerne i 2015 har givet et lille overskud, men derudover
er der nogle udgifter som klubben står for. F.eks. gratis bolde ved alle turneringer, samt at
alle udgifter til afholdelse af klubmesterskabet betales af klubben.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen
Kassereren fremlagde herefter budget for 2016 (se link).
Kontingent og indskud forbliver uændret.
Svend Drengsgaard spurgte ind til hvorfor der var hensat penge til vedligeholdelse af
banen. Ove Riis kunne oplyse, at klubben står for skilte, pæle, kopper mv. og at vi derved
har mulighed for at bede om tiltag på banen mod selv at betale.

Jess Orye spurgte ind til klubben EDB hardware udgifter. Klubben har 4 bærbare computere
samt den vi har til udskrivning af scorekort. Der er lige blevet opsat ny touch skærm, som
tager en stor bid af budgettet for 2016.
Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen fra bestyrelsen eller fra
medlemmerne. Kontingent og indskud uforandret.
Valg til bestyrelsen: Jens Møller og Bent Rasmussen var på valg, derudover anbefalede
René Grønkjær Henning R Jensen til opstilling til valg. Alle 3 ville gerne stille op og fik
mulighed for at præsentere sig for forsamlingen. Ved det efterfølgende valg fik Jens Møller
85 stemmer, Bent Rasmussen 43 stemmer og Henning R Jensen fik 42 stemmer.
Derefter var der valg til suppleanterne. Her blev Per Dybsø valgt som 1. suppleant med 63
stemmer og Henning R Jensen som 2. suppleant med 21 stemmer.
Frank Studsgaard blev genvalgt som revisor og Per Dybsø blev valgt som revisorsuppleant.
Evnt.: Edel Bengtson forslog at der blev lavet en rist så græsset kunne samles der. Husk at
tage kosten og fej det ud til siden.
Preben Visgaard komplimenterede formanden. Der er ophængt en liste på opslagstavlen til
dem der er interesseret i at spille hulspil i herreklubbens regi.
Preben Visgaard, og tovholderne til regionsgolf var til rådighed efter generalforsamlingen
for dem der var interesseret i at deltage.
Leif Jørgensen orienterede om ny model af klubmesterskab:
Første weekend spilles om årgangsmesterskab. 18 huller lørdag og 18 huller søndag.
Bedste samlede resultat bliver vinder i de respektive rækker. De medlemmer der ønsker at
blive klubmester Herre spiller 18 huller mere lørdag.
Weekend efter spilles der hulmesterskaber 18 huller lørdag Slagspil. Alt efter antal vil der
være et cut på 8 pers, som spiller en runde hulspil mere lørdag så der er 4 pers
søndag . Hvor vinderen findes i hulspil, Damer/Herre

Herefter takkede formanden for god ro og orden.

Silkeborg, den 25/02 2016
Lisbeth Laustsen
referent

