LINKSGREVERNE
GENERALFORSAMLING
REFERAT
19.februar 2020 kl. 19.00
Sted: klubhuset
Dagsorden
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Valg af dirigent
Frede Kruse-Christiansen valgt.
Formandens beretning
Fremlagt og taget til efterretning.
Regnskab 2019
– fremlæggelse og godkendelse.
Fremlagt og enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag:
Forslagsstiller – bestyrelsen
A – Modtagelse/indføring af nye medlemmer til herreklub. Her søges 3
personer til hjælp.
I april, maj og juni låser vi tiden kl. 16.00 til introduktion af nye
Medlemmer. Der skal være et ”gammelt” medlem til at modtage, spille
en runde og introducere til herreklubben. Sidste år varetog bestyrelsen denne opgave. Nu søges 3 personer, der hver skal hjælpe 1 gang pr
mdr.
4 medlemmer meldt sig som faddere for nye medlemmer:
Søren Hansen, Søren Lorentzen, Nicolai Rasmussen, Lasse
Nebenmayer
Forslagsstiller – Benny Nielsen
B – Pointsystem ændres tilbage til tidligere system.
- Giver unuanceret og skævt billede/konkurrenceforhold.
C – Der skal kun være 12-15 tællende runder i den løbende turnering
( de bedste).
- Få har mulighed for at deltage i alle runder og dette skal ikke være
årsag til, at man ikke kan vinde.
Pkt B+C behandlet samtidigt. Flertal for at beholde nuværrende
pointsystem og at alle spillede runder bliver tællende.
D – Eclectic skal ændres så det er årets bedste score på hvert hul der
skal være gældende.

-

5

6

7

8

9

10

Alle er så automatisk med når man spiller herredag. I dag er der
mange, der ikke deltager her.
Vedtaget – ændres som foreslået.
Forslagsstiller Mogens Pedersen
E – Hulspilsturnering
Forslag til opstramning af tidsplan samt nulstilling af kampe, der ikke
er afviklet inden for udmeldt tidsramme.
Forslag drøftet og bestyrelse efter dialog med forslagsstiller
udmelder rammer for kommende hulspilsturnering.
Kontingent for 2020
- forslag om ændring af kontingent 350 kr.
Årsag: Månedsafslutninger er blevet dyrere – flere deltagere og
højere pris på maden. Vi må sige farvel til vores – stor tak til Zenit –
og skal derfor bruge nogle flere midler til præmier.
Tilmelding sker via Golfbox (nb for et gebyr 5 kr for tilmelding).
Ny kontingentsats godkendt.
Budget 2020
- fremlæggelse og vedtagelse
Fremlagt og enstemmigt godkendt.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
Gert Olsen – villig til genvalg
Jonas Horsner - villig til genvalg
Roland Pedersen – villig til genvalg
Alle genvalgt.
Valg af 2 revisorer
Stig Persson – villig til genvalg?
Jan Hemmingsen – villig til genvalg?
Forslag suppleant: Jesper Carstensen – villig til genvalg?
Alle genvalgt.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Klaes Hagelberg – villig til genvalg?
Søren Lorentzen – villig til genvalg?
Begge genvalgt.
Eventuelt
Forespørgsel om nye præmiesponsorer. Alle medlemmer er velkomne
til at byde ind med mulige sponsorer.
Forslag til ændrede spilformer på herredage – bestyrelsen drøfter
og beslutter spilformer.

Bilag:

Regnskab 2019 – udsendes med dagsorden
Budget 2020 – kommer på generalforsamlingen

Forslag til aktiviteter i 2020:
- Gennemgående tirsdagsturnering i 4 rækker – stableford
OBS: alle spiller fra valgfri tee – gul eller hvid.
OBS: Primo april indplacerer bestyrelsen alle spillere, så gruppe A-B-C
bliver tilnærmelsesvis lige store. Man spiller hele sæsonen i den
indplacerede gruppe. Handicapramme kan justeres for at få
nogenlunde lige store puljer.
E: handicap +8-4,5 + spillere i elitetrup
A: handicap 4,6-12,9
B: handicap 13,0-18,5
C: handicap 18,6-54,0
- Månedsafslutning tilmeldes via golfbox.
I maj-september-oktober spilles 9 huller med gunstart og herefter
fællesspisning.
I juni-juli-august spilles 18 huller med gunstart kl. 16.00 og herefter
fællesspisning.
Pris for fællesspisning bliver formentlig 80,- kr.
- Pointtælling som sidste år – altså 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 pr runde
og ingen point for at stille op.
Eclectic – indtastes automatisk så bedste score altid bliver
tællende.
- Hulspilsturnering i foråret. Tidsplan mm for afviklingen udsendes
medio marts.
- Herreklubdyst mod Hedeland på Greve – 1. lørdag efter Skt. Hans.
- Week-endtur 1.prioritet 4.-6.september. Der arbejdes på tur til
Castanea Golfresort.
- Årsafslutning sammen med dameklub.
- Vinterturnering november-marts – åben for alle herrer i klubben.
(afhænger af mulighed for banetider) Her ønsker Herreklubben
væsentlig bedre muligheder/starttider end de nuværende.
Bestyrelsen drøfter dette med hovedklub.
Frede Kruse-Christiansen
Dirigent

Jørgen Angermann
referent

