Referat af generalforsamling 2017
Tirsdag den 31. oktober 2017
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Eventuelt.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
89 havde spillet greensome, 97 deltog i generalforsamlingen. Vejret var fint, ingen
regn og blæst. Banen stadig våd. Der var vintergreens på alle huller.
1.

Valg af dirigent.
Kaen Pelle blev foreslået og valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til
formanden.

2.

Aflæggelse af beretning.
Formanden, Leo Andersen, redegjorde for sæsonen, som har været præget af
skiftende vejr, det har bl.a. været nødvendigt at aflyse 2 gange, hvor banen var
lukket. Det har dog ikke påvirket deltagerantallet, der i gennemsnit for de 30
spilledage var på 74. Højeste deltagerantal var 92. TK har 118 medlemmer.
Formanden nævnte vores to gange spil på udebane og besøg i vores venskabsklub, Haderslev Golfklub og kunne meddele, at der i næste sæson er aftalt spil
på udebane i Holsted og Varde. Desuden er det vores tur til at få besøg af Haderslev. Vi vil gøre vort bedste for at vinde pokalen tilbage.
Formanden fortalte om klubbens rejse til Tyskland og kunne meddele, at turen i
næste sæson bliver den 12. – 16. august. Der er indgået aftale med Bad Segeberg
til en yderst rimelig pris. Nærmere information følger senere.
Formanden omtalte klubbens gode samarbejde med såvel kontor, shoppen, cafeen og greenkeper.

Formanden opfordrede til, at kontingent for næste sæson indbetales inden starten
den 27. marts 2018.
Beretningen blev godkendt og kan ses i sin helhed på klubbens hjemmeside.

3.

Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren, Hans Fogh Schmidt, orienterede kort om regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

5.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr.
Forslaget blev godkendt.

6.

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
6a. Valg af bestyrelse.
På valg til bestyrelsen var: John Pedersen, Lena Hostrup og Leo Andersen.
Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.
6b. Valg af 2 suppleanter.
Der blev foreslået genvalg af Grethe Kristensen og nyvalg af Steen Poulsen.
Begge blev valgt.
6c. Valg af 2 revisorer.
Der blev foreslået genvalg af Gurli Jørgensen og Krista Kristensen. Begge blev
genvalgt.

7.

Eventuelt.
Intet.

Formanden afsluttede med en tak til dirigenten Kaen Pelle og takkede forsamlingen
for god ro og orden. Tak til Leif Sørensen for det arbejde, han har udført som suppleant gennem flere år. Desuden en stor tak til Grethe, der havde sørget for indkøb og
pakning af de flotte præmier, tak til den øvrige bestyrelse og rejseholdet.
Han takkede for en god sæson og lovede, at bestyrelsen vil gøre sit yderste for, at næste sæson bliver lige så god – såvel mht. afvikling af turneringer med gode og spændende turneringer som det sociale samvær.

Referent: Lena Hostrup

