Generalforsamling i Seniorklubben den 25. oktober 2017
1 – Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslog Carl Christian Nielsen – valgt.

2 – formandens beretning.
I formandens fravær fremlagde næstformand Ernst Aaskov beretningen.

Sæsonen 2017 er nu afsluttet og vi er samlet for at afholde foreningens årlige generalforsamling.
Seniorklubben er jo en meget aktiv forening med både vinter- og sommergolf, og året 2017 begyndte med
den traditionelle Nytårskur den 4. januar, hvor foreningen er vært med morgenkaffe for Seniorklubbens
medlemmer, men de fleste fremmødte er deltagere i vinterspillet, der havde 31 deltagere. Vi bød velkommen
til vores nye restauratør Tue fra Næsbjerghus, der diskede op med et fremragende morgenbord og små
skarpe. Turneringsudvalgsformand Gunner Mølleskov forestod efterfølgende uddeling af præmier for 1.
halvdel af vintersæsonen.

Tiden herefter har vi i bestyrelsen arbejdet med den kommende sommersæson, hvor hovedopgaven er
udarbejdelsen af turneringsplanen. Den skal være afstemt med Varde Golf Klub, Morgenfruerne, Give, Vejen
og Ribe golfklubbers seniorklubber og så skal den være varierende for vore medlemmer. Et flot puslespil,
som det lykkedes vores turneringsleder Gunner Mølleskov at lave. Tak for det.
Den 5. april havde vi opstart til den nye sommersæson med den traditionelle morgenkaffe og velkomst til
den nye sæson. Endvidere uddelte Anton Baun præmier for vinterspillet, der havde følgende vindere:

Vinder i A-rækken:

Kristian Uhre Schmidt med 78 point

Vinder i B-rækken:

Svend Mose Poulsen med 96 point

Efterfølgende blev der taget hul på den nye sæson.
Seniorklubben har fået tilgang af 15 nye spillere, men også 11 tidligere spillere har meldt fra, hvilket betyder
vi endte med 93 medlemmer. Derfor er det fortsat vigtigt, at alle medlemmer i Seniorklubben løbende holder
øje med nye medlems emner i Varde Golf Klub.
Igen i år har vi dystet med vores venskabsklubber. Først havde vi besøg af Ribe og vandt pokalen tilbage, dvs.
vi fik den ikke, da de havde glemt den. Senere var vi på besøg i Vejen og blev lammetævet, det lykkedes dog
Bent Bollerup at vinde en flaske vin, resten af præmierne beholdt Vejen spillerne. Til sidst havde vi besøg af
Give og vi vandt jydepotten tilbage til vores pokalskab.

I bestyrelsen er vi ikke helt tilfredse med vores deltagelse i dysterne med venskabsklubberne. Det er specielt
når vi skal spille ude, at vores deltagerantal er alt for lavt. I Vejen deltog 23 spillere, hvilket er klart
utilfredsstillende, og vi kan ikke være det bekendt overfor arrangerende klub. Vi skulle spille mod 65
deltagere fra Vejen, en på forhånd næsten håbløs opgave at vinde noget som helst. Ribe, Vejen og Give
møder op med cirka 35 til 50 deltagere, når de besøger Varde. I bestyrelsen har vi drøftet problemet med
det lave deltager antal på ude bane og vi besluttede det skulle drøftes på generalforsamlingen. Vi vil gerne
høre medlemmernes holdning til venskabsklubber eller i yderste konsekvens, om man i det hele taget ønsker
venskabsklubber. Hvis ja, hvad kan vi så gøre for at øge deltagerantallet?
Et af årets højdepunkter i Seniorklubben er vores klubmesterskab. Og for andet år i træk blev vinderen
Kristian Uhre Schmidt
med en bruttoscore på 85 slag. Endnu engang tillykke med det.

Ellers har vi fulgt spillerplanen sæsonen igennem med generel pæn deltagelse, fået hygget ved de månedlige
møder med spisning og præmieuddeling. Året byder heldigvis på mange humoristiske oplevelser, men der er
nok 2 hændelser der bør nævnes: formanden, der intet anende gik rundt med kraftigt flækkede bukser, og
for nylig forsvandt en driver ud i det blå efter et slag på hul 11 for øjnene af 4 personer. Driveren blev senere
lokaliseret i en trætop i nærheden af teestedet og med en stor indsats fra Greenkeeper gården og spillere,
endte episoden lykkeligt. Spiller og driver blev genforenet og kunne fortsætte spillet. Ja, golfspillet har mange
facetter.
Gunner Mølleskov vil senere underholde med lidt statistik om sæsonens forløb.
Til slut vil jeg takke for jeres engagement i sæsonen. Gennemsnitlig god tilslutning, gode til at være klar når
vi går ud, gode til at bruge Golf Box, respekt for golfreglerne og ikke mindst det gode humør I kommer med.
Alt sammen noget, der gør bestyrelsesarbejdet nemmere og sjovere.
Der skal også lyde en tak til kontoret i Varde Golf Klub, hvor Lis og Sanne har været meget imødekomne når
vi har haft behov for deres hjælp. Bestyrelsen har besluttet at give dem hver en flaske vin, som tak for
indsatsen.
Endvidere skal der lyde en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde året igennem. I har
udført og passet jeres ansvarsområder, og har der været svipsere, har I været gode til at hjælpe hinanden for
at få tingene til at fungere. Tak for det.
Det var beretningen for 2017.
Ordstyreren foreslog, at drøftelse/godkendelse af beretningen afventede regnskabet.

3 – regnskab.

Kasserer Knud Metum omdelte årets regnskab for klubben og gennemgik de enkelte posteringer. Han
bemærkede, at årets overskud skulle tages med et gran salt, idet der medfulgte et større vinlager fra 2016,
end der er pt.

Regnskab for SENIORKLUBBEN – perioden 01.10.2016-30.09.2017
INDTÆGTER:
Vinterspil – 33 medlemmer á kr. 100,Sommerspil – 89 medlemmer á kr. 350,- (bank)
Sommerspil – 4 medlemmer á kr. 350,- + kr. 50,- (kontant)
Nytårskur - morgenmad - 3 stk.
Indbetalt ”Holsted-tur” 30 medlemmer á kr. 300,Total

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.300,00
30.925,00
1.450,00
150,00
9.000,00
44.825,00

UDGIFTER:
”Holsted-tur” betalt
Retur ved afbud
Indkøb af vin til præmier
Gavekort til præmier
Bolde til præmier
Morgenmad – sæsonstart
Nytårskur
Generalforsamling 2016
Fortæring – bestyrelsen
Pokal
Gebyr – udskrifter
Gebyr – on-line
Total

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

8.700,00
300,00
11.310,76
5.775,00
149,00
4.320,00
1.500,00
6.810,00
250,00
190,39
60,00
23,40
39.388,55

Årets overskud
Balance

kr.
kr.

5.436,45
44.825,00

EGENKAPITAL:
Indestående i bank pr. 01.10.2016
Kontant pr. 01.10.2016
Årets overskud
Total

kr.
kr.
kr.
kr.

14.336,26
225,00
5.436,45
19.997,71

Indestående i bank pr. 30.09.2017
Kontant pr. 30.09.2017
Total

kr.
kr.
kr.

18.472,71
1.525,00
19.997,71

Varde, den 10. oktober 2017
Knud Metum – kasserer
Ovenstående regnskab er den 10. oktober revideret af revisor H.C.Hansen, der intet har
fundet at bemærke.

Ad pkt. 2 og 3
Formandsberetningen drøftedes herefter – særligt den lille tilslutning til venskabsmatcherne på udebane
blev drøftet. Der var mange indlæg om den formodede årsag hertil. Det er en lang dag for nogen og
muligheden af, at det er omkostningen med greenfee, transport og mad, der afholder nogen fra at deltage,
blev også fremført. Der blev ikke ytret ønske om at droppe samarbejdet med venskabsklubberne.
Forsamlingen udtalte, at det stod den kommende bestyrelse frit at overveje, om et tilskud til deltagerne på
udebaneture var en mulighed. Man fandt, at der evt. kunne bruges lidt af formuen et enkelt år.
Såvel beretning som regnskab godkendtes herefter.

4 – fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – vedtaget.

5 – fastsættelse af max antal medlemmer samt handicapbegrænsning.
Intet.

6 - forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Intet

7- valg af bestyrelsesmedlemmer
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig formand Mads Aabling, sekretær Niels Jørgen Madsen og
turneringsudvalgsformand Gunner Mølleskov Pedersen. Niels Jørgen Madsen, som ikke var til stede, var
villig til genvalg. Valgt blev herefter Niels Jørgen Madsen, Flemming Nielsen og Knud Erik Jørgensen.

8 – valg af 2 suppleanter for 1 år
Erling Kjær Madsen og Svend Riddersholm blev valgt.

9 – valg af revisor for 2 år.
H.C. Hansen valgt.

10 – evt.
Det blev bemærket, at man tidligere inviterede greenkeeperne og kontordamerne med til de gule ærter
efter generalforsamlingen. Næstformand Aaskov oplyste, at bestyrelsen har givet hver af kontordamerne
en flaske vin som tak for deres hjælp til klubben i løbet af året.

Gunner Mølleskov havde ført lidt statistik fra årets gang i klubben:
30 spilledage minus 19.04.17, hvor banen var lukket grundet frost.
Flest spillere ved sæsonstart 05.04.17 med 68 spillere.
Ugen efter 12.04.17 kun 24 spillere, færrest på hjemmebane i sæsonen.
Færrest overhovedet 01.08.17 i Vejen med 23 spillere.
Som tidligere nævnt har vi været 93 medlemmer over sæsonen. Heraf har 77 medl. været på præmielisten,
muligvis kun med en bold eller en flaske. Har ikke overblik over, hvor mange potentielle præmier, der ikke
er uddelt fordi modtageren ikke har været til stede.
Flest gange på præmielisten figurerer ikke uventet vores klubmester Kristian Schmidt (16) skarpt forfulgt af
Niels Jørgen Madsen(14) og Verner Lauridsen(13).
I sæsonen er der registreret 68 birdies fordelt på 39 spillere. Flest 21.06.17 fra "rød" tee (tee 51) med 10.
"Birdiemester" Chr. Sloth og Niels J. Madsen med 6 hver.
Potentielt er der inden dagens turnering uddelt:
30 gavekort
248 flasker vin
139 bolde
Gunner Mølleskov gennemgik herefter vilkårene for deltagelse i vinterspillet – opslag herom er at finde på
hjemmesiden og på opslagstavlen i kælderen.

Herefter kastede forsamlingen sig over de gule ærter med tilbehør!

Anton Baun
Referent

