Seniorklubben 60+, TGS

Referat af ordinær generalforsamling 4. april 2019

1. Frede Jensen blev valgt til dirigent. FJ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Formandens beretning refereres ikke her, men kan findes på klubbens hjemmeside.
Beretningen blev vedtaget.
3. Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Revisorens beretning er ligeledes
omdelt, revisoren, Henrik Holten, giver udtryk for accept af regnskabet.
Regnskabet blev vedtaget.
4. Bestyrelsen foreslår kontingent på 300 kr årligt, dette blev vedtaget.
5. Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg. Solveig Nørgaard var på valg. Hun blev genvalgt for en toårig periode.
Knud Simonsen var på valg. Han blev genvalgt for en toårig periode.
Suppleanterne Gert E Nielsen og Freddy Jensen blev genvalgt for en etårig periode.
7. Revisorsuppleanten: Jens Z Mortensen blev genvalgt for en etårig periode.
8. Eventuelt. Under dette punkt blev det diskuteret om vi skal reguleres i vinterperioden, hvor
vi kun spiller 9 huller, oplæg fra formanden. Per Nielsen påpeger, at så længe vi må lægge
op i semi og rough kan vi ikke reguleres, desuden vil der være spillere med så lavt handicap
at de ikke kan reguleres når der kun spilles 9 huller. Knud Simonsen synes ikke vi skal
reguleres på 9 huller og der var ikke indvendinger herimod. HC mente at klubber i klubben
bør spille på 9 hulsbanen i vintersæsonen. Dette begrundet med at der kun er få frivillige til
at hjælpe med til vedligehold. Formanden anfører at vi følger retningslinierne udstukket fra
TGS bestyrelse. Alt i alt anføres det at 18 hulsbanen var åben denne vinter for at tiltrække
flere greenfee spillere. 18 huls banen har ikke taget skade af spillet denne vinter, skaderne
skyldes tørken sidste sommer.
Ellen Andersen opfordrede alle til at samle affald og knækkede tees op, samt rette
nedslagsmærker op.
Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden og lukke generalforsamlingen
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