MS Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. oktober 2017.
Dagsorden (iflg. Vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af Suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Evt.

Ad 1.
Efter at Captain bød velkommen, blev Jan From Pedersen foreslået og valgt som dirigent/ordstyrer.
Jan konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
Ad 2.
Captain berettede om året. Se beretning nedenfor.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Ad 3.
Carsten fremlagde regnskabet. For 2017 var resultatet et overskud på 3.974,40.
Overskuddet tillægges primært følgende.
•
•
•

Om end indtægterne fra kontingent var lavere end forventet, blev dette mere end
kompenseret ved flere sponsorindtægter end forventet. Et samlet plus på disse poster på ca.
kr. 1.500,Udgiften til udflugten blev ca. 1.500,- lavere end forventet.
Mange små poster i budgettet, såsom, Gaver, Generalforsamling, Afslutning og Diverse,
blev mindre end budgetteret. Samlet ca. kr. 1.500,-

Regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen.
Ad 5.
Knud Ole Olesen og Holger Steen Marcussen var på valg i år.
Begge blev genvalgt.

Tillykke.
Ad 6.
Jan Villadsen blev genvalgt som 1. suppleant.
Jørgen List blev genvalgt som 2. suppleant.
Ad 7.
Andreas Jensen blev genvalgt som revisor og Erik Enggaard som suppleant.
Ad 8.
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingent på kr. 600,-. Dette blev vedtaget.
Ad 9.
Der var en del kommentarer, spørgsmål og forslag til bestyrelsen. De er forsøgt samlet efter
kategori nedenfor. Det kan ikke udelukkes at der for referenten er smuttet et par af de hurtige
kommentarer. Nogle få kommentarer, der blot var til morskab, er udeladt bevidst. Venligst kontakt
referenten, hvis der er en væsentligt kommentar, som du mener mangler i referatet.

Regnskab, budget og kontingent.
Erik Lolk de Liffiac
Det kunne overvejes om kontingentet skulle nedsættes.
Holger Sten Marcussen
Lavere kontingent til nye medlemmer kunne overvejes.
Øvrige
Den generelle holdning var fastholdelse af kontingent uden andre rabatter end de som
bestyrelsen finder rimeligt for tilmeldinger i sidste halvdel af sæsonen.

Præmier.
I lysten af regnskabet, var der ingen kommentarer til ændring af præmieniveauet.

Billy Gade Kristensen
Der må gerne være hvidvin blandt præmierne

Holger Sten Marcussen (for bestyrelsen)
Vi undersøger muligheden for at man frit kan ombytte en rødvinspræmie til hvisvin.

Venskabsklubber.
Henning Vejsig
MS har tidligere haft 5 venskabsklubber. Dengang var den generelle holdning, at det
var for mange.
Spilformer.
Billy Gade Kristensen
Det kunne være hyggeligt med ledt mere variation i spilformer, gerne par spil.
Øvrige
Der er generelt opbakning til at prøve andre spilformer end slagspil og Stableford

Stableford række.
I lyset af hvor få der ønsker at spille i denne række, er der bred tilslutning til ikke at
videreføre denne.

Udflugt 2018.
Overvejelser i bestyrelsen går dels på tidspunkt for udflugt, dels på arrangering af 2
ture, f.eks. én dagstur i Danmark, som vi kender den og én tur til Nordtyskland,
overvejende brugerbetalt. Alternativt til 2 ture bliver sandsynligvis én tur i 2018 til
Nordtyskland, med en overnatning.
Der var lidt spredte kommentarer herom. Generelt var der en bred tilslutning til
arrangering af 2 udflugter, hvis der kan findes nogle fornuftige tidspunkter i
matchkalenderen med respekt for andet, såsom sommerferie, golfturneringer,
klubmesterskaber og meget andet.
En 2 dagstur med overnatning i Danmark kunne ligeledes indgå i planlægningen.

”Venneaften”.
Jørgen Ottosen
Det kunne overvejes at afholde en ”Venneaften” hvor det skulle være gratis at
medtage en gæst i MS.

Sneglematch 2017.
Jørgen Ottosen
Desværre blev Sneglematchen 2017 aflyst pga. banelukning. Hvad er planen for denne?
Dennis Walther
Det er naturligvis blevet diskuteret med Sponsoren, Skjern Papirfabrik, v/John
Tholstrup Nybo. Vi har besluttet at arbejd på afvikling af denne til foråret. Det var
ikke muligt at finde et fornuftigt tidspunkt senere i 2017.

Hulspilsturnering i MS.
Dennis Walther
Villy Aagaard har foreslået, endda tilbudt at arrangere, en hulspilsturnering i MS regi.
Faktisk allerede til 2017 sæsonen. Kort fortalt går forslaget på at der skal være et
puljespil med 8 – 10 spillere. De bedste herfra spiller da om sejren. Skal vi prøve dette
til 2018?
Jørgen Ottosen
Dette har tidligere været prøvet i klubregi, med blandet succes. Generelt er det svært
at afvikle sådan en turnering med puljer, hvis spillerne selv skal finde en spilledato.
Interessen for de sidste runder i puljen falder når spillerne kan se at de ikke kan gå
videre. Der kommer da ofte mange afbud. ”Knald eller flad” kampe evt. kombineret
med opsamlingsrunder hvor de, som taber i første runde kan spille om at gå videre
alligevel.

Flere til generalforsamling.
Jørgen Jørgensen

Kunne man lave et præmiehul mere som 3/12, hvor der trækkes lod blandt de, som
deltager i generalforsamlingen?
Henning Vejsig
Delvis kontingent refusion til de, som deltager i generalforsamlingen?
Dennis Walther
Det har tidligere været således at årspræmier blev udleveret til generalforsamlingen og
ikke som nu til Afslutningen.
Holger Sten Marcussen (o.a.)
Dette passer bedre til Afslutningen, for at gøre denne til en bedre festdag.
Jørgen Ottosen
Der kunne evt. være smørrebrød og dermed tilmelding til generalforsamlingen.
Dennis Walther
I lyset af et fornuftigt antal medlemmer (74), da tolker jeg den ringe tilslutning til
generalforsamlingen, som tilfredshed blandt medlemmerne. Ofte er det således at hvis
medlemmer ønsker at ændre noget i en given forening, så deltager de i
generalforsamlingen.

Referent,
Dennis Walther

