LINKSGREVERNE
GENERALFORSAMLING
Referat
21.februar 2017 kl. 19.00
Sted: klubhuset

Dagsorden:
1
Valg af dirigent
Frede blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt. 17 medlemmer var mødt op.
2
Formandens beretning
Formanden var blevet syg, så på vegne af ham læste Roland beretningen op
Der var nogle spørgsmål til beretningen.
Rømer spurgte, hvor mange medlemmer vi var sidste år - 92 medlemmer.
Nolsøe spurgte til, hvad der kunne gøres bedre, og her svarede Jørgen, at det nok
var Sverigesturen, der blev refereret til samt at informationen kunne blive bedre.
Rømer foreslog A B C rækken blev lige store
Herefter blev beretningen godkendt
3

Regnskab 2016
– fremlæggelse og godkendelse
Regnskabet fremlagt af Jørgen da John var på ferie. Regnskabet godkendt.

4
Indkomne forslag
Michael havde foreslået at A række spillere måtte frit vælge om de ville spille
fra Gul eller Hvid tee for at få bedre flow i spillet. Søren fortalte, at det var
vedtaget sidste år på generalforsamlingen men aldrig indført. Det blev til at
bestyrelsen vælger og melder ud så det er klart d. 1 april.
Niels foreslog, at man skulle sende en rundspørge ud på forskellige datoer til
Sverigesturen da den igen lå samtidig med Made in DK. Bestyrelsen fortalte at
forskellige løsninger var søgt, men at man måtte lande på pågældende dato. Niels
foreslog yderligere, at man droppede tilskuddet til Sverigesturen. Efter debat
blev der stemt herom. Der var 4 imod ( bestyrelsen ) at man fjernede tilskuddet
resten for, så for fremtiden er Sverigesturen uden tilskud.

5

Kontingent for 2017
- forslag om uændret kontingent 300 kr.
Kontigentet uændret stadig 300 kr.

6

Budget 2017
– fremlæggelse og vedtagelse
Budgettet fremlagt men skal justeres af bestyrelsen, da tilskuddet til Sverigesturen nu er besluttet fjernet.
Det fremlagte budget med fremadrettet justering vedtaget.
7

8

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
Jørgen Angermann – villig til genvalg
Per Schaadt – villig til genvalg
John F Jensen – villig til genvalg
Valg af 2 revisorer
Stig Persson – villig til genvalg
Jan Hemmingsen – villig til genvalg
Willy Olsen – suppleant?
Alle blev genvalgt

9
Eventuelt
Der blev foreslået at Linksgrevernes hjemmeside skal bruges mere og opdateres
hurtigere
Bilag:

Regnskab 2016

Forslag til aktiviteter i 2017:
- Gennemgående tirsdagsturnering i 3 rækker – stableford
A: handicap 0-7,9 – spiller hvid
B: handicap 8.0-18,4 – spiller gul
C: handicap 18,5-54 spiller gul
- Månedsafslutning tilmeldes via golfbox – der spilles 9 huller og
herefter fællesspisning.
- Eclectic, hvor man selv skal låse hul (markeres med stort E ud for hul
på scorekort).
- Hulspilsturnering i foråret. Vil blive afviklet i puljer, så alle kan få lige
mange kampe – både indledende puljer og slutrundepuljer.
- Herreklubdyst mod Hedeland – 1. lørdag efter Skt. Hans.
- Week-endtur til Sverige – sidste week-end i august.

-

Årsafslutning sammen med dameklub.
Vinterturnering november-marts – åben for alle herrer i klubben.
B+C-række kan i september og oktober ”nøjes” med at spille 9
tællende huller (pga af mørkefald)
Ved skift til anden række føres point ikke med over. Nye indtjente
point kan tælles med i tidligere række ved årsoptælling.
Ændret præmiepraksis. I stedet for rækkepræmier hver tirsdag
samles point op for hver måned. Det giver mulighed for lidt mere
attraktive præmier. Spil til månedsafslutning vil fortsat udløse
præmier.

Rømer ønsker justering af deltagerantal i de 3 grupper. Bestyrelsen
undersøger muligheder og udmelder inden 1.april grupperinger.
Ligeledes udmeldes om A-række spillere må spille fra valgfri tee.
Niels fremlagde at det var svært at komme i gang med hulspilturneringen, samt
hjemmesiden skal opdateres hurtigere så folk bliver færdige.
Roland sagde at resultaterne kunne sendes til ham.
Planlagte ting
Hedeland lørdag d. 24-6-17
Kuglegolf søndag d. 25-6-17
Herrene mod Damerne lørdag d. 7-10-17
Frede takkede for god ro og orden.
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