Referat fra generalforsamlingen 1. oktober 2007
Formanden bød velkommen.
Pkt. 1. Terkild Klint blev foreslået og valgt til dirigent.
Som stemmetællere ved håndsoprækning blev Erling Grue og Leo Christensen valgt.
Pkt.2. Formanden fremlagde beretningen for den 8. generalforsamling i seniorklubben.
Beretning for Kalundborg, Senior-golf 2007
Velkommen til årets generalforsamling
Vi har mistet to af vore medlemmer i årets løb, nemlig Preben Burgaard og Niels Hallin Olsen. Preben mistede livet
under stormen i nov. sidste år, han var i Skælskør lystbådehavn for at se til sin båd og blev fanget af vandmaserne. Han
blev reddet i live, men døde kort efter, formentlig på grund af afkøling. Niels døde for ca. 3 uger siden efter kort tids
sygdom .Niels har været medlem af Kalundborg golfklub i mange år og været med i senior-golf fra starten.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Preben og Niels
Det er første gang jeg skal aflægge bestyrelsens beretning, nu hvor klubben har rundet sin 8. sæson. Det har været en
god sæson på trods af det manglende sommervejr, dog føler jeg ikke vi har haft regntøjet fremme mere end tidligere år..
Efter konstitueringen sidste år besluttede bestyrelsen, at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at udvikle et
sæt tidssvarende vedtægter. På sidste års generalforsamling blev der fremsat forslag til ændringer, men, idet de ikke var
rettidigt offentligt gjort, kunne de ikke vedtages. Forslagene blev dog alligevel debatteret, men det viste sig , at der var
flere punkter, hvor de gældende foreningsregler ikke blev overholdt. Bestyrelsen bearbejdede endnu engang
vedtægterne og indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling den 20. november
Vedtægtsændringerne blev vedtaget, hvilket indebar, at Ruth Petersen blev valgt som bestyrelsesmedlem og Tove Gabe
som suppleant.
Endvidere blev revisorerne Hans Bach Rasmussen og Niels Hallin Olsen valgt af generalforsamlingen.
Tillige blev det vedtaget at kontingentet fremover betales årligt i stedet for pr sæson/gang.
Den 29. september blev der afholdt afslutningsmatch og efterfølgende aftenarrangement med middag, underholdning
og dans.
Jeg beklager, at vi var et par stykker der overreagerede på problemerne med alarmen, hvilket resulterede i, at nogen
kom lidt før hjem i seng end beregnet.
Vi havde juleafslutning med julefrokost den 11. december.
Begge arrangementer blev afholdt med fuldt hus
Ved planlægning af den nye sæson, blev det besluttet at sænke handicapgrænsen til 40 da det er nødvendigt med en
rimelig spillerutine, når der er så mange spillere på banen. Dette tiltag muliggjorde, at personer på ventelisten der
opfyldte den nye handicapgrænse kunne optages som medlemmer i klubben og det maximale medlemstal blev hævet til
180.
Den 2. april blev der afholdt åbningsmatch med efterfølgende fællesspisning.
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Der har været fællesspisning den sidste mandag hele sæsonen. Fællesspisningen har i øvrigt fået et bedre forløb efter at
der er blevet ændret lidt på arbejdsgangen.
Før sæsonstart blev bestyrelsen af forskellige kanaler orienteret om, at mandagsmatchen skulle flyttes til onsdag eller
torsdag. Begrundelsen var noget uklar men heldigvis blev pålægget trukket tilbage.
Senior-golf foreslog efterfølgende et møde med golfklubbens bestyrelse for at drøfte samarbejdet i den kommende
sæson. Der blev desværre ikke indkaldt til møde som lovet, hvilket gav et par problemer, idet vi først blev orienteret
om, at vi ikke kunne afvikle en hulspilsturnering da tilmeldingslisten var sat på opslagstavlen til trods for, at der var
blevet anmodet om vores matchprogram allerede i februar. Et andet problem var, at vi med 2 ugers varsel fik pålæg om
at ændre starttidspunkt fra 09 til 0830.
Seniorklubben blev med fire dages varsel bedt om at hjælpe til med klipning af træer, desværre var der kun få der
kunne afse tid med så kort varsel.
Der er mange ressourcer og megen velvillighed i Senior- klubben, som kan udnyttes af golfklubben, dersom det bliver
planlagt på forhånd og i god tid.
Vi håber, at golfklubbens bestyrelse til næste år vil efterkomme vores ønske om et opstartsmøde
Venskabsmatcher:
Vi har afviklet venskabsmatcher både ude og hjemme med vore venskabsklubber, Dragsholm, Sydsjælland og
Odsherred. Der har været god tilslutning til matcherne og resultaterne har været
Dragsholm: Kalundborg damer vinder med 2,8 og Kalundborg herrer vinder med 1,4
Sydsjælland: Sydsjælland damer vinder med 1,2 og Kalundborg herrer vinder med 5,4
Odsherred: Odsherred damer vinder med 4,2 og Kalundborg herrer vinder med 1,2
Medlemmer:
Pr 1. september blev det besluttet at rydde ventelisten, og øge klubbens medlemstal til 184, således, at de 11 på listen
kunne få glæde af den sidste del af sæsonen.
Der har i sæsonens løb gennemsnitlig været 71 deltagere i mandagsmatcherne og det højeste tal har været 102 .
Den milde vinter har medført, at der stort set er blevet spillet alle mandage vinteren igennem
I efterårsperioden sidste år var der gennemsnitlig 56 deltagere og i vinterperioden var der i snit 24
Det fremtidige maximale medlemstal bør nok ligge på det nuværende niveau, idet en del af de ca. 30 af vore
medlemmer som ikke er mødt op i år, er arbejdsramt og de vil sandsynligvis dukke op efterhånden.
Ture ud af huset
Tysklandsturen blev afviklet den 13-14. maj med 37 deltagere
Samsø turen blev afviklet den 6. juli med 56 deltagere, alle tilmeldte kom med i år
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Trelleborg turen blev afviklet den 18. juni med 23 deltagere
Sverigesturen blev afviklet den 17- 18. juli med 30 deltagere
Jyllandsturen den 13- 14.august måtte aflyses på grund af manglende tilslutning
Det er første gang et arrangement har måttet aflyses.
Det er bestyrelsens opfattelse, at ture ud af huset er en god mulighed for at integrere nye medlemmer i klubben og
udbygge venskaber mellem klubbens medlemmer.
Det kan konstateres, at grupper af medlemmer i stigende grad selv arrangerer ture og det er naturligvis medlemmers
egen sag, men set ud fra et klubmæssigt synspunkt er klikedannelse ikke befordrende for det sociale samvær i klubben.
Det er bestyrelsens opgave, at lave de arrangementer som medlemmerne ønsker og derfor går der senere en seddel
rundt, som vi vil bede jer udfylde, idet det vil give os en ide om hvor vi skal sætte ind til næste år
Livreddende førstehjælp
Mandag den 10. september var der annonceret orientering om livreddende førstehjælp efter matchen og klubben var
vært ved smørrebrød og en øl. Der var ca. 40 personer, der benyttede sig af tilbuddet.
Det er overraskende, at der ikke er flere medlemmer, der vil investere 25 min. i, at tilegne sig denne vigtige
kompetence, ikke mindst set i lyset af, at klubbens medlemmer i høj grad må anses for at være i risikogruppen.
DVD én kan lånes med hjem ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Sponsorer
Bestyrelsen arbejder ikke målbevidst på at skaffe sponsorer, men hvis der er medlemmer, der har kontakt til
virksomheder eller andre, der er villige til at sponsorere præmier, vil det blive modtaget med tak.
Vi har haft flere gavmilde sponsorer i år. nemlig Alcatel-Lucent, Toyota, Nykredit Ole Persson og Sparekassen
Sjælland
Alcatel har sponsoreret fremstilling af logo og 150 logobolde samt kasketter og golfhåndklæder samt skabe til
opbevaring af vore præmier m. m.
Toyota har sponsoreret 40 poloer med logo.
Nykredit har sponsoreret golfbolde, T-shirt og trafikveste
Ole Persson har sponsoreret hvidvin af egen avl fra en sydskrænterne på Røsnæs
Sparekassen Sjælland har sponsoreret kuglepenne
Der skal lyde en stor tak til alle sponsorer

Hjemmeside
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Klubben har fået sin egen hjemmeside og sammen med E-mail til 92 % af klubbens medlemmer
er det blevet muligt, at holde en tæt kontakt til medlemmerne.
Hjemmesiden er blevet mulig med god hjælp fra Carl- Erik.
Det har været bestyrelsens mål med ovennævnte at synliggøre seniorklubben, hvilket vi men er lykkedes med god
succes.
Jeg vil sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg oplever, at vi har været et team der har arbejdet godt sammen.
Vi må nu desværre sige farvel til vores matchleder gennem fire år Hans Kristensen, idet han ønsker at træde tilbage.
Hans har udført et meget stort arbejde i klubben som matchleder, idet han stort set har været tilstede hver mandag og vi
vil helt sikkert komme til at savne Hans.
Jeg vil også sige tak alle medlemmerne. I møder altid op med et godt humør og jeg oplever, at der hersker en god ånd i
klubben.
Der skal også lyde en stor tak til Åge og pigerne for et fint samarbejde
Martin Thyssen
Spørgsmål og forslag i forbindelse med beretningen:
Kommentar: Kan man blive stående på ventelisten, hvis man ikke har accepteret tilbud om medlemskab?.
Form.: I princippet vel ikke, vi har ikke tidligere haft et lignende tilfælde
Kommentar: Rejs jer op når I har spørgsmål,
Kommentar: Kvickly er også sponsor.
Beretningen godkendt.
Pkt.3. Kopi af regnskab for år 2006 blev uddelt.
Der var spørgsmål vedr. udgifter til renter og gebyr.
Kass.: På Visa –kort kan der kun hæves et mindre beløb pr dag. Det er derfor nødvendigt også at have et Master-card i
forbindelse med ture ud af huset. Banken beregner sig gebyrer for disse kort.
Kommentar: Det er et gammelt regnskab, kommer der et perioderegnskab på et tidspunkt??
Kass.: Ved åbningsmatchen til foråret
Regnskab for år 2006 er godkendt.
Pkt.4.Nedsættelse af kontingent.
Form.: Der var ved kontingentfastsættelsen budgetteret med 150 medlemmer og tilskud til ture ud af huset.
Medlemstallet er øget til 180 medlemmer og der er derfor basis for nedsættelse af kontingentet Tilskud til ture ud af
huset er konverteret til gratis øl ved fællesspisning. Bestyrelsen foreslår et kontingent på 250 kr. Pr år
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Kommentar: Forslag om 200 kr., ture betales af deltagerne, kun penge til præmier.
Kommentar: Alle i præmierækken med samme resultat skal have præmier, ikke kun hæderlig omtale.
Form.: Vi kalkulerer med præmier for hver 4. deltager i hver række og vil notere os forslaget
Kommentar: Kontingentet skal holdes på et niveau, så vi kan få noget gratis.
Forslaget på 250 kr.: Vedtaget.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Bestyr. Forslag: Tilskud til springvand i søen ved hul 1
Form.: Vi har et overskud på 12.000 kr. + 15.000 kr. i kassebeholdning. Bestyrelsen foreslår derfor at klubben donerer
15000 kr. til nævnte springvand. Seniorklubben har ikke tidligere doneret midler til
golfklubben, hvorimod Mannekluben har doneret en fladskærm og Dameklubben tilskud til springvand på hul 10
Kommentar: Søen er smuk som den er, brug pengene i en ekstra el-vogn i stedet
Kommentar: Det er ingen parkbane det er natur, sæt pengene i en udvidelse af huset, ikke et springvand.
Kommentar: Er der undersøgt om det er lovligt med springvand?
Kommentar: Det er et smukt naturhul, pengene skal bruges til noget andet.
Kommentar: Et telt til terrassen ved visse lejligheder, hvis vi skal bruge penge. Der skal stemmes om forslaget.
Kommentar: Pengene skal sættes i en fond til senere brug eller en el-vogn
Form: Jeg synes det er en god ide, at sætte pengene i en fond og afvente forslag fra hovedbestyrelsen om anvendelsen
af beløbet..
Forslag fra Jens Erik om at anvendelse af årets overskud til gratis smørrebrød i forbindelse med fællesspisning blev
trukket tilbage.
Konklusion: Pengene sættes ind på en særskilt konto til senere anvendelse til et formål i golfklubben. Vedtaget
Forslag fra Mogens Frederiksen: Ændring af handicapgrænse for medlemskab af Seniorklubben: 36 for mænd og 44
for damer.
Form: Bestyrelsen har på den ekstraordinære generalforsamling fået mandat til at fastsætte såvel medlemstal som
handicapgrænse.
Kommentar: En ændring af handicapgrænse kræver en vedtægtsændring
Form.: Det er bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesse og ikke ventelistens. Dispositionerne med at
hæve medlemstallet til 180 og sænke handicap til 40 er sket efter nøje overvejelser. Det er nødvendigt med en rimelig
spillerutine med et så stort medlemstal.
Kommentar: Dameklubben modtager medlemmer med hcp.50.
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Der er stor forskel i hcp. i Dameklubben og ingen klager over hcp. på 50
Kommentar: I Dameklubben spiller 40 damer, i seniorklubben spiller vi 100.Der er stor forskel i flow på banen.
Kommentar: Efter 2 år på venteliste følte de sig snydt, da grænsen blev ændret.
Kommentar: Spillet skal afvikles indenfor fastsat tid.
Kommentar: Ind til aftalt tid ,det skal være konsekvent.
Form.: Bestyrelsen har egentlig allerede sidste år besluttet, at matchen slutter efter 4 timer og 15 min. spilletid, men
ikke sat det i kraft endnu.
Kommentar: Det er lidt forkert, når der kan vindes præmier ved 20-21 point.
Dirigent: Vedtægterne er fastsat af generalforsamling og kan kun ændres ved at indsende forslag til vedtægtsændring
Pkt.6
a) Sten Bistrup valgt til bestyrelsen.
Gert Borring-Møller genvalgt.
Tove Hunniche genvalgt.
b) Inge Petersen valgt til suppleant.
Pkt.7
c) Hans Bak genvalgt som revisor.(fraværende), da Niels Hallin Olsen er afgået ved døden blev Frank Hansen er valgt
for 1 år.

Pkt.8.
Kommentar: Det er for dårligt at det ikke er BIRDIE- præmier på alle hullerne.
Kommentar: I tordenvejr går vi ind alle sammen. Normalt skal vi være inde kl. 13.15. Hvad med greenfee-spillere vi
løber ind i og som kan forsinke os????
Kommentar: Jeg foreslår, at der fra næste sæsonstart bliver uddelt vinpræmie til alle med samme score uanset
handicap, således at "hæderlig omtale" sløjfes.
Kommentar: Hovedbestyrelsen ønsker flere seniormedlemmer til søndagsmatcherne.
Kommentar: Formanden skrev i bladet om seniorerne, at de ikke mødte op til matcherne. Vi er 180, juniorerne er ca. 80
og vi er 850 medlemmer i klubben. Det er stadigvæk ca.700 tilbage der kan spille om søndagen, så han kan ikke hakke
på os.
Kommentar: Angående matcher om søndagen, vi vil ikke være barnepige for juniorerne. Børn kan spille om fredagen
med præmier som passer til børn. De skal lære at tælle deres slag først. En grænse på 16 år vil være rimelig.
Kommentar: En af juniorerne begyndte at græde over et dårligt slag på et teested, og nogle af dem har et lavere hcp.
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end os. Bliver nogle fra bestyrelsen nogensinde inviteret til fester o.l. hos os??
Form.: På Hovedklubbens hjemmeside står, at "underklubberne " bliver indkaldt til strategimøde i begyndelsen af
oktober og det ser vi frem til.
Kommentar: Når vi spiller banen om mandagen har vi ikke lyst til at spille om søndagen, lad venner og bekendte spille
til reduceret pris, vi mangler green fee spillere.
Kommentar:18 huller på en bestemt tid, flere gange spillet med superspillere. Vi har brugt samme tid som dem –
hvorfor skal vi skynde os?
Kommentar: Til Hovedbestyrelsen et lille suk, formanden burde vise sig her....
Dirigenten: Tak for god ro og orden.
Formanden havde en afsluttede bemærkning: Tak til køkkenpigerne med en polo med logo og en flaske vin.
Seddel med ønsker og forslag til aktiviteter for det kommende år blev uddelt til alle og bedes afleveret i udfyldt stand.
Terkild Klint

Tove Gabe

Dirigent

Sekretær

Side nr.7 af 7

