MENS SECTION
Generalforsamling den 24. oktober 2013
Noter fra generalforsamlingen, der blev afholdt efter turneringen den sidste ordinære
spilledag.
Der var 21 deltagere.
1. Valg af ordstyrer
Jens W. Kyhn blev valgt til ordstyrer.
2. Jens W. Kyhn aflagde beretning om årets gang i klubben:
Sæsonen startede allerede i januar med nedsættelse af et markedsførings
udvalg, bestående af Carsten Krydt, Niels Peter Bang, Sven Jensen, Jørn
Ibsen og med Mens Sections Ledelse på sidelinjen. Udvalget blev nedsat
som følge af et forslag fremsat på generalforsamlingen 2012 på baggrund af
den fortsatte nedgang i Mens Sections medlemstal.
Resultatet af Markedsføringsudvalgets arbejde blev en flot folder med en
orientering om Mens Section, en nettofremgang i medlemstallet på 12 samt
en månedssponsor (desværre kun en enkelt). JWK rettede en stor tak til
udvalget for det store arbejde.
Året 2013 har været præget af rigtig mange dage med godt golfvejr,
tidbestillingen har fungeret tilfredsstillende, der har dog været enkelte
problemer, idet Inngolferne har været sat til start på vores flettebane, det
forsøger vi at få ændret til næste år.
Venskabsmatcherne har været på det jævne, vi vandt over Ladies Section
med 351 mod 347 point, men tabte til Vejen med 316 mod 321 point og
Royal Oak med 349 mod 350 point. Det var tæt på men ikke nok.
Ryder cup matchen mod Vejen endte uafgjort i den ordinære match, men
Vejen vandt reservernes match og dermed trofæet. Det er i øvrigt første
gang reservernes match er blevet afgørende. Erhvervelse af Ryder Cup
point er en væsentlig del af vore ugentlige turneringer og vi tror, at alle der
kvalificerer sig sætter en ære i og er stolte over at deltage, men så skylder
de også dem der ikke nåede med, at gå helhjertet ind for sagen.
Vi er i øvrigt glade for at kunne oplyse, at Vejen på deres generalforsamling
har besluttet at fortsætte samarbejdet med os omkring Ryder Cup og
Venskabsmatchen.
JWK sluttede med at rette en tak til alle for en rigtig god sæson og gav ordet
til Niels Erik Jensen med henblik på at knytte nogle tal til året 2013.
Der er 61 medlemmer mod 49 sidste år heraf er der 27 A- og 34 B-spillere.
Der er sket en lille foryngelse af klubbens medlemsskare,
Gennemsnitsalderen, der er 61,0 år er kun steget med 0,4 siden sidste år.
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Der har været en større tilslutning til torsdagsspillet, i gennemsnit 32 (53 %)
mod 24 (47 %) sidste år.
1 medlem har ikke spillet i år, Brian Lauridsen, Egon Nielsen og Niels Erik
Jensen har deltaget i 28 ud af de 29 spilledage.
A-spillerne har i gennemsnit scoret 30,8 point pr. spil mod 29,5 sidste år, og
B-spillerne 29,4 point mod 27,2 point sidste år.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Søren Lysgaard gennemgik det omdelte regnskab, der viser et overskud på
17.299 kr. mod et budgetteret overskud på 465 kr.
Det gode resultat skyldes primært, at antal medlemmer er større end
budgetteret samt at udgifterne til transport (udflugt og Ryder Cup) er blevet
mindre end budgetteret. Det betyder at egenkapitalen nu er 24.892 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
For 2014 budgetteres med uændret medlemstal, kontingentsats samt
egenbetalinger, endvidere lidt lavere udgifter til Ryder Cup da vi skal spille
på hjemmebane, alt i alt betyder det et forventet overskud på ca. 20.000 kr.
Baggrunden for at foreslå et budgetmæssigt overskud af denne størrelse er
at samle kapital med henblik på markering af 25-års jubilæet i 2018.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Valg til Ledelsen
Niels Erik Jensen var på valg. Generalforsamlingen foreslog genvalg og
Niels Erik blev valgt uden modkandidater.
Jens W. Kyhn meddelte at han ønskede at trække sig fra Ledelsen selvom
han ikke var på valg.
Generalforsamlingen tog meddelelsen til efterretning og udtrykte en stor tak
til Jens for hans store arbejde gennem de mange år i Ledelsen.
Henrik Mortensen accepterede at indgå i Ledelsen, foreløbig for 1 år. Dette
blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Ledelsens forslag - Mødeperiode eftermiddag.
Det foreslås at mødeperioden om eftermiddagen indskrænkes fra 45 til 30
min, dvs. 14:45 - 15:15, det svarer bedre til den tid det tager at sende
holdene ud.
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Forslaget blev godkendt.
6. Ledelsens forslag - Formiddagsspil.
Det foreslås at formiddagsspillet gøres permanent de dage der ikke er
fælles spisning, antallet af spillere om formiddagen i forsøgsperioden har
vist, at der er et behov for denne fleksibilitet.
Forslaget blev godkendt.
7. Pokaloverrækkelser.
Erik Hansens vandrepokal: Søren Lysgaard (32 point) foran Per Hansen
(31 point).
Årets spiller A-række: Brian Lauridsen (227 point) foran Ole Byrresen (167
point)
Årets spiller B-række: Jens Madsen (137 point) foran Henning Leth (124
point)
Hulspil: Brian Lauridsen med Egon Nielsen som runner up.
8. Eventuelt.
HP Andersen foreslår at konkurrencen ”Medlemmer skaffer medlemmer”
gentages til næste år.
Søren Lysgaard orienterede om bestemmelserne for "Månedens sponsor",
vi fik desværre kun én - Art-Service, Carsten Kryth kunne supplere med at
ART-Service var godt tilfreds og forventer lave en aftale igen til næste år.
Ledelsen arbejder videre med forslaget.
Brian Lauridsen foreslog en ”Winners speech” og lagde selv ud med bl.a. at
rette en tak til Ledelsen for et godt arbejde.
Da der ikke var flere bemærkninger takkede Jens Walter Kyhn for god ro og
orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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