LINKSGREVERNE
GENERALFORSAMLING
REFERAT
20.februar 2017 kl. 19.00
Sted: klubhuset
Dagsorden:
1

Valg af dirigent
Frede Kruse-Christiansen valgt som dirigent.

2

Formandens beretning
Formanden fremlagde beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

3

Regnskab 2017
– fremlæggelse og godkendelse.
Regnskabet fremlagt og enstemmigt godkendt.

4

Indkomne forslag
– ingen forslag.

5

Kontingent for 2018
- forslag om uændret kontingent 300 kr.
Kontingent for 2018 på 300 kr. godkendt enstemmigt.

6

Budget 2018
– fremlæggelse og vedtagelse.
Forslaget fremlagt. Et medlem ønskede at budgetpunkt tilskud til
week-endtur blev fjernet. Ingen støttede dette forslag og budgettet
blev derfor enstemmigt vedtaget.

7

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:.
Jonas Horsner – villig til genvalg
Gert Olsen - villig til genvalg
Roland Pedersen – villig til genvalg
Alle 3 genvalgt for 2-årig periode.

8

Valg af 2 revisorer
Stig Persson – villig til genvalg
Jan Hemmingsen – villig til genvalg
Willy Olsen – suppleant
Alle 3 genvalgt.

9

Eventuelt
- Forespørgsel om valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, som der i
vedtægterne er mulighed for. Bestyrelsen forholder sig hertil
inden næste års generalforsamling.
- Mulighed for ekstra herreklubaften nævnt. Stor enighed om at
søge denne gennemført.

Bilag:

Regnskab 2017
Budget 2018

Forslag til aktiviteter i 2018:
- Gennemgående tirsdagsturnering i 4 rækker – stableford
OBS: alle spiller fra valgfri tee – gul eller hvid.
OBS: nedenstående handicap er umiddelbar indplacering. Primo april
placerer bestyrelsen alle spillere i grupperne, så gruppe A-B-C bliver
tilnærmelsesvis lige store.
E: handicap +8-4,5
A: handicap 4,6-12,9
B: handicap 13,0-18,5
C: handicap 18,6-54,0
- Månedsafslutning tilmeldes via golfbox – der spilles 9/18 huller og
herefter fællesspisning.
OBS: i maj og juni forsøges med gunstart kl. 16.00, hvor vi spiller 18
huller. Bliver det succes søges det udvidet til juli og august.
- 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.
- NYT: Endagstur 9.juni – formentlig til Skovbo.
- Herreklubdyst mod Hedeland – 1. lørdag efter Skt. Hans.
- Week-endtur 10.-12. august. Der arbejdes på tur til Schloss
Lüdersburg.
- 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 (p.g.a. af mørkefald)
Ved skift til anden række føres point ikke med over. Nye indtjente
point kan tælles med i tidligere række ved årsoptælling.

Bemærkninger til aktivitetsoversigt:
- Bestyrelsen forholder sig til antal af rækker (3 eller 4) og
turneringsform for tirsdagsmatcher. Endelig udmelding kommer ultimo
marts.
- Drøftelse af hulspilturnering. Der søges lavet opstramninger.
Tilmelding via Golfbox åbnes primo marts.
- Week-endtur bliver 10-12 august til Schloss Lüdersbürg. Forventet
pris ca. 2.400 kr. Endelig udmelding følger snarest . Mulighed for
tilmelding i Golfbox åbnes primo marts.

Jørgen Angermann
referent

Frede Kruse-Christiansen
dirigent

