REFERAT fra Generalforsamling tirsdag 15. december 2015
Til stede var:
Glen P., Marianne B., Helle T., Carsten J., John R., og Klaus L., der strak gik igang med
dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
John R. foreslået og valgt
2. Bestyrelsens beretning v. formanden.
Klaus L. fremlagde bestyrelsens beretning:
Endnu en succesrig sæson i Fyraftenklubben er afviklet, og som altid har der været god
opbakning fra medlemmerne til de fleste af vores aktiviteter, dog en anelse mindre end
sidste sæson.
21 medlemmer har scoret point i Klubmesterskabet, 17 medlemmer har været med i
Eclectic’en, og aktivitetsniveauet mht. bedste for- og bag-9 har også været højt.
Mht. FyraftensPUT har aktiviteteniveauet også veret tilfredsstillende, men vi skal nok have
lidt bedre styr på afviklingen næste år.
Weekendturen, særdeles godt arrangeret af Helle og John R., når vi lige ser bort fra
lørdagens vejr, gik til Sverige, med deltagelse af 11 medlemmer, der spillede golf vekslende
kvalitet, og her skal vi ikke komme ind på formandens indsats.
Kost og logi levede måske ikke helt op til alles forventninger, men her er der nyt på vej
omkring 2016.s weekendtur, som Helle og John allerede har lovet at arrangere.
Stor tak til Helle og John for weekendturen 2015 og fordi i også ville binde an med 2016.
Men banebesøgene har været en udfordring, hvor i igen i år måtte skride til aflysning, så
tiden er måske inde til en revurdering af denne aktivitet, hvor formanden og enkelte
medlemmer har talt om, at vi kunne arrangere en banebesøgsturnering, hvor medlemmerne
selv arrangerede besøg på de 4 andre baner på Lolland-Falster + Møn, hvor man så bare skulle
være mindst 2 medlemmer, der spillede den selvvalgte bane på dagen, indberettede sin score,
og når så sæsænen var slut fordeltes point pr. bane efter stableford - dog skulle man mindst
spille 3 af de 5 baner for at deltage, og kun et forsøg pr bane.
En anden ny aktivitet, eller en genopståen af en gammel, var en lille vinterturnering, hvor vi
hver søndag kl 1000 med "golfvejr" spillede 9 huller, og dem der ønskede at deltage lagde
hver 100 kr, der gik til pæmier pr. gang eller en gennemgående - lidt specielle regler kunne
være, at der spilledes efter sommerhcp, men søndagens vinde mister 1 slag til næste gang.
Endnu et nyt initiativ for 2016 er, at formanden håber på at kunne være mere trofast mht.
aktiv deltagelse i klubbens aktiviteter, men om det er realistisk, kan kun tiden vise.
Resultater 2015 (med lidt usikkerhed mht. 2 og 3 i både Mesterskab og Eclectic):
Klubmester: Ernst Requate 61p, runner-up Jan Brund 60p, nr. 3 John Hansen 60p
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Eclectic Mester: Jesper Nielsen 45p, runner-up Carsten Jensen 44p hcp, nr. 3 Ole Steen Jensen 44p
Bedste for 9: 1. Helle Theil 21p, runner-up Carsten Jensen 21p.
Bedste bag 9: 1. Ernst Requate 27p (hcp), runner-up Helle Theil 21p.
FyraftensPut: Marianne Ballard over Ernst Requate.

Beretningen vedtaget med applaus efter en kortere debat om året der gik.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Marianne fremlagde det reviderede regnskab, der havde flg. nøgletal:
Indtægter:
7.500, 00 kr.
Udgifter:
5.861,92 kr.
Aktiver pr. 30.09.15:
4.058,16 kr.
Regnskabet godkendt med applaus
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr.
Dette vedtaget efter en mindre debat om fremtidig økonomi, og mulig fremtidig forhøjelse
af kontingentet.
Igen i 2016 vil evt. tilskud til weekendturen blive afklaret, når det vides, hvordan forholdet
mellem indtægterne og udgifter til præmier balancerer.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand for 2 år.
(udgår i 2015, da Klaus L. blev valgt for 2 år i 2014).
7. Valg af kasserer for 2 år.
Marianne B. genvalgt
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Hver for 1 år.
Glen P. genvalgt
John R. genvalgt
Carsten J, nyvalgt
9. Valg af suppleant til bestyrelse.
Christian S. nyvalgt.
10. Valg af revisor.
Jan B. genvalgt
11. Eventuelt.
Glen fremlagde udkast til Fyraften Klubbens Turneringskalender 2016.
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:
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30-31.07.16.
Helle og John R. tilbød at arrangere weekend-turen igen i 2016 - et tilbud forsamlingen tog
imod med tak.
Weekendturen tænkes afviklet i Danmark, med overnatning i "Campinghytter" el.lign., hvor vi
vi så selv står for mad - gerne grill.
Der blev lagt op til et priseniveau på ca. 1.500 kr. før evt tilskud fra klubben.
Der var ønske om, så længe vejret tillader det, at spille en runde om søndagen kl. 10.00 i
vinter.
John R. fortsætter med at indberette scorekort i 2016, 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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