REFERAT fra Generalforsamling onsdag 19. november 2014
Til stede var:
Glen, Helle T., Carsten J., Jan B., John R., John H., Andreas R. og Klaus L., der beredvilligt
kastede sig over dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
John R. foreslået og valgt
2. Bestyrelsens beretning v. formanden.
Klaus fremlagde bestyrelsens beretning:
Så har Fyraftenklubben afviklet endnu en succesrig sæson, hvor der vanen tro, har været
god opbakning til langt de fleste af vores aktiviteter.
For at tage minusserne først, så måtte vi aflyse enkelte af vores planlagte arrangementer,
bl.a. banebesøg i Ishøj, mens Halsted blev besøgt som planlagt og Rønnede blev besøgt med et
par ugers forsinkelse.
Men plusserne har væres klart i overtal.
26 medlemmer har scoret point i Klubmesterskabet, 21 medlemmer har været med i
Eclectic’en, og aktivitetsniveauet mht. bedste for- og bag-9 har også været højt.
Sæsonens nye tiltag, FyraftensPUT havde mellem 6 og 13 deltagere i de indledende runder,
og stor tilskueropbakning hver gang.
Weekendturen, godt arrangeret af Helle og John R., gik til Holbæk og Dragsholm, med
deltagelse af 13 medlemmer, der i flot vejr begge dage, spillede golf af differentieret
kvalitet, og havde hyggelig middag og overnatning på Fårevejle Golfhotel – endnu en gang tak
til Helle og John.
Desværre kom vi ikke rigtigt i gang med at spille på Kanindagene, for evt også at kunne
hverve nye medlemmer, og vi kom heller ikke videre med forslaget til ”Klubberne i Klubben
Mesterskabet” – det må vi gøre bedre i 2015.
Men alt i alt endnu en god sæson, der jo ikke blev dårligere af det flotte sommervejr.

Resultater 2014
Klubmester: John Hansen 66p, runner-up Helle Theil 56 og nr 3. Carsten J. (hcp).
Eclectic Mester: Carsten Jensen 47p, runner-up John Rosenlund 46p, nr. 3 Klaus Lose 44p (hcp).
Bedste for 9: 1. Rene Kildsgaard Olsen 27p, runner-up Marianne Ballard 25p..
Bedste bag 9: 1. Marianne Ballard 22p (hcp), runner-up Ole R. Johansen 22p.
FyraftensPUT: Ole Steen Jensen over Tom Kristoffersen 1 UP.
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Beretningen vedtaget med applaus efter en kortere debat om året der gik.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Jan fremlagde, på vegne af sygdomsramt Marianne B., det reviderede regnskab, der havde
flg. nøgletal:
Indtægter:
7.500, 00 kr.
Udgifter:
14.217,35 kr.
Aktiver pr. 30.09.13:
2.417,53 kr.
Regnskabet godkendt med applaus
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr.
Efter en mindre debat om fremtidig økonomi, og evt. forhøjelse af kontingentet, enedes
forsamlingen om, at fortsætte med uændret kontingent, da det bl.a. så ud til, at forholdet
mellem indtægterne og udgifter til præmier balancerede, hvorfor man kun regulerer på evt.
tilskud til weekendturen, for at holde regnskabet i plus.
Herefter blev uændret kontingent vedtaget
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til justeringer af lovene vedtaget (disse markeret med rødt i
vedhæftede love)
6. Valg af formand for 2 år.
Klaus foreslået og valgt
7. Valg af kasserer for 2 år.
(udgår i 2014, da Marianne B. blev valgt for 2 år i 2013)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Hver for 1 år.
Glen genvalgt
John R. genvalgt
Christian, genvalgt
9. Valg af suppleant til bestyrelse.
Carsten J. genvalgt.
10. Valg af revisor.
Jan B. genvalgt
11. Eventuelt.
Glen fremlagde udkast til Fyraften Klubbens Turneringskalender 2014.
Denne vil blive lagt på vores hjemmeside, når den er justeret til efter hovedklubbens
turneringskalender, når denne foreligger.
Vi fortsætter i 2015, med at lægge spisning ind mindst en gang pr. måned
Weekend turen er pt. lagt i vores turneringskalender til:
Side 2 af 3

25-26.07.14.
Jf. tidligere generalforsamlingsaftale, vil Bestyrelsen foreslå en alternativ mulighed.
De 2 muligheder rundsendes snarrest til alle medlemmer, der så melder tilbage senest 1.
december – det hurtige tilbagesvar af hensyn til så stort et udvalg af bane- og
overnatningsmuligheder.
Helle og John R. tilbød at arrangere weekend-turen igen i 2015 - et tilbud forsamlingen tog
imod med tak.
Der blev lagt op til et priseniveau på max 1.500 kr. før tilskud fra klubben.
Der klubbens formue (heldigvis) ikke er hvad den har været, vil evt tilskud først kunne
afgøres senere, men der bliver angiveligt ikke tale om noget større tilskud, måske nærmere
et tilskud til transporten.
På opfordring fra et medlem, der desværre ikke selv kunne deltage i generalforsamlingen,
blev hunde til golf drøftet.
Enighed i forsamlingen om, at vi tager hensyn til hinanden, så ingen skal gå i en ”hundebold”
mod eget ønske.
Der var ønske om, så længe vejret tillader det, at spille en runde om søndagen.
Klaus får Ulla til at reservere to tider til os hver søndag fra kl. 10.00. (dette er sket)
John R. fortsætter med at indberette scorekort i 2015, men husk nu at skrive TYDELIGT
og påføre medlemsnummer og dato.
Herefter var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden.
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