”Torsdagsherrer Klubben”
Generalforsamling d. 6 oktober 2016
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1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Kurt Petersen. Der er ingen indsigelser, Kurt Petersen er valgt til dirigent og han takker
for valget.
Kurt meddeler, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, samt den er rettidigt afholdt i henhold til gældende
vedtægter, som foreskrevet i vedtægterne pkt. 13.
2. Formand Benny Christensen beretter.
Det har været en vejrmæssigt fantastisk sæson, og i særdelshed den sidste del af sæsonen. Der har været en
mindre tilbagegang i antal medlemmer, således har der været 61 medlemmer i indeværende sæson, mod 67 i
sæson 2015, 63 i sæson 2014 og 70 i sæson 2013. Samlet har 746 deltaget i den løbende sæson, mod 655 i
sæson 2015. Grunden til det højere antal deltagere trods færre medlemmer, skal findes ved, at sæsonen
startede tidligere samt sluttede senere. Hvilket afstedkom 2 ekstra runder. Ydermere blev en af de planlagte
ture til anden golfbane aflyst, hvorfor det gav en ekstra tællende runde. I alt 3 runder mere i forhold til sæson
2015, hvilket afstedkom en glad kasserer. Formanden konstaterede, at mange Torsdagsherrer åbenbart ikke
havde haft mulighed for at deltage i ret mange runder indeværende sæson, hvilket gerne må ændre sig til næste
sæson.
Det blev til besøg af en fremmede bane i sæsonen. Turen gik til Lillebælt, med 27 deltagere. Tur nummer to
skulle gå til Blommenslyst, men med kun 11 tilmeldte blev turen aflyst. Formanden roste Torsdagsherrernes
forbedrede evne til at udfylde scorekort, og de mange flere korrekte udfyldte scorekort gav sig også udslag i
færre diskvalifikationer. Formanden undskyldte på bestyrelsens vegne over, at bestyrelsen havde tilsidesat en
af vedtægternes bestemmelser. Bestemmelse nr. 2 som omhandler blandt andet handicap regler for
Torsdagsherrerne. Der var sket det uheldige, at spillere med højere hcp. end 32, havde fået godtgjort slag i
forhold til deres reelle hcp. (36). Bestyrelsen påtog sig det fulde ansvar, så de præmier som var uddelt på
forkert grundlag, blev ikke tilbagekrævet. I stedet fandt man frem til rette indehavere af ugepræmierne, så de
på behørig vis kunne hyldes samt få deres belønning. I forhold til den samlede årspræmie, blev det de rette
som fik tildelt præmier. Formanden nævnte i beretningen, at der var fremkommet ønske om fast tidspunkt om
torsdagene for ”løsgængere”. Umiddelbart var det ikke noget man kunne afstedkomme, men der kunne
arbejdes videre på ideen. Via Formanden, blev den samlede generalforsamling bedt om at komme med en
tilkendegivelse på specielt næste år ture, så et højere antal deltagere kunne komme med. Dette ville også gøre
turene sjovere. Selve årets gennemgående Torsdags Match blev en spændende affære, og det var først på
sidste spilledag, den endelige vinder blev fundet.
Formand Benny Christensen takker på egne og bestyrelsens vegne for året der gik.
Kurt Petersen spørger til indsigelser blandt generalforsamlingen, der er ingen. Beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Torben Sindet.
Torben fremviser samlede indtægter for året på kr. 38.231,-. Dette er indkommet af kontingent, match-fee,
salg af øl/vand og andet. De samlede udgifter for året, beløber sig til kr. 24.345,-. Årets resultat beløber sig til
samlet kr. 13.886,-. Torben forklarer, at dette flotte resultat blandt andet skyldes besparelsen på bustransport
til den aflyste tur til Blommenslyst, samt de tre ekstra tællende runder og reducering i størrelse på beløbet til
de ugentlige præmier. I lighed med generalforsamlingen 2015, blev der fra salen spurgt ind til den udgift, som
tilgår til LGK på kr. 3.770,-, og om dette beløb ikke kunne bruges til aktiviteter til Torsdagsherrerne i stedet.
Der var ikke opbakning til at ændre på de forhold, så LGK modtager fortsat deres honorar.
Kassereren Torben Sindet afslutter sit regnskab.
Kurt Petersen spørger til indsigelser blandt generalforsamlingen, der er ingen. Regnskab godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er 4 stk. indkommende forslag.
Forslaget fra Jens Jørgen Søegaard og Leif Beck til ændringer i vedtægterne.
Pkt. 2. "Alle medlemmer af "Torsdagsherrerne” spiller og behandles efter deres aktuelle handicap."
Forslag fra Henrik Winther til ændringer i vedtægterne
Pkt. 9 i vedtægter. ”Ved pointlighed i den gennemgående match, gives der den højeste præmie til de
involverede”.
Pkt. 10. ”Derfor vælges skiftevis 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år til bestyrelsen”.
Pkt. 13. ” Generalforsamlingen er Torsdagsherrernes højeste myndighed og gennemføres i første halvdel af
oktober måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling foretages ved mail til medlemmerne senest 14
dage før afholdelse.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september og
vedhæftes indkaldelsen til generalforsamlingen.
Alle forslag – også eventuelle vedtægtsændringer - vedtages ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte
medlemmer.
Alle forslag blev konstruktivt behandlet, og Formanden har noteret ned i vedtægterne, hvad der bliver
gældende fremover
Kurt Petersen spørger til indsigelser blandt forsamlingen, der er ingen. Nye vedtægter mv. godkendt.
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Torben Sindet, Jan Andersen, de ønsker begge genvalg.
Michael Simonsen, ønsker ikke genvalg
Kim Jensen er uden for tur og af egen fri vilje på valg.
Der foreslås følgende nye kandidater: Claus Pape Henriksen og Peter Bager
Torben og Jan modtager enstemmigt genvalg
Claus og Peter modtager enstemmigt valg
Der har i årevis ikke været suppleanter til bestyrelsen. Derfor modtager Henrik Winther gerne valg til dette.
Henrik modtager enstemmigt valg
6. Valget af revisor
Der peges enstemmigt på Michael Aalund. Valgt.
7. Fastsættelse af match-fee for 2017
Kontingent forbliver kr. 100,00 pr. sæson og matchfee kr. 30,00 pr. gang.
Enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt
Der er bred enighed i forsamlingen til at foretage vedtægtsændringer. Der er dog lidt uoverensstemmelse,
hvad angår pkt. 2, angående hvilket højeste hcp. medlemmer kan spille med.
Følgende bemærkninger:
Leif Beck ”Ingen bad feeling fra mig, jeg var bare ikke klar over eller oplyst omkring max hcp. 32”.
Leif Rasmussen ”Sirenerne spiller med hcp. 42”.
John O. ” Spillere med under hcp. 36 kan være med i Torsdagherrerne”.
Carsten Wessel ” Reglerne skal være klarlagt fra start, så vi undgår præmieryttere, som stryger hele puljen”.
Torben Sindet opfordrer alle til at indgive deres mail adresse til ham.
Der er bred enighed i forsamlingen til at få arrangeret en golftur med overnatning.
Morten Kabel ønsker mobilepay til betaling af match-fee, da han sjældent er i besiddelse af småpenge.
John O. mener Torsdagsherrerne skal bruge noget af det stor overskud til nogle strippere.
Resten under eventuelt blev meget mudderet, hvorfor det ikke bliver ført til referat.

Formanden B. C. takkede for god ro og orden, og takkede dirigenten K. P. for et flot arbejde.

