Referat af Generalforsamling i Mollerups Torsdagsherrer Torsdag 6.december
2012

18 medlemmer var mødt op nede i klubben til årets Generalforsamling.
PKT 1: Valg af dirigent.
Hans blev valgt til ordstyrer og konstaterede at Generalforsamlingen var rettidig indkaldt på hjemmeside,
via mail og opslag i klubben.
PKT 2: Valg af Stemmetæller
Peter Staal og Lars Fredensborg blev valgt til stemmetællere.
PKT 3: Bestyrelsens beretning
Hans gennemgik sæsonen 2012, som overordnet har været en succes på og udenfor banen.
Matcher: Der blev i 2012 gennemført 25 matcher fordelt på løbende – og venskab matcher samt vores
årlige klub tur. Matcherne med pigerne og den planlagte tur til Tyskland blev aflyst.
De løbende matcher blev igen i år en succes med 87 deltager og en høj deltagelsesprocent i de forskellige
rækker. Der blev gennemført 14 matcher hvoraf de 9 var tællende. Tillykke til Michael Lundsgaard, Jesper
Abel og Jan Nygaard, der vandt A, B og C rækken.
Venskabsmatcher blev i 2012 spillet sammen med Ådalen og Skåde, hvor sidstnævnte vandt mens Mollerup
blev nummer 2. Der har været en god stemning omkring matcherne og konceptet forsætter i 2013. Det blev
nævnt, at point systemet, hvor alle deltager tæller er uretfærdigt og tilgodeser, de klubber der stiller med
et lille antal. Derfor arbejder vi efter, at det samme antal spiller tæller for alle tre klubber i 2013. Greenfee
betaling har været på tale men vi kæmper for at undgå det næste år.
Venskabsmatchen mod Kalø blev spillet på Mollerup, hvor vi vandt.
Klubturen var igen med stor deltagelse, bus, øl og god stemning.
Som noget nyt deltog vi i de Østjyske mesterskaber for herreklubber på Lubker, hvilket var en god
oplevelse.
Betaling: Betaling med de 500 kr. har fungeret fint og forsætter i 2013. Betaling på 100 kr. for deltagelse i
en match blev diskuteret men fastholdes i 2013, da målet er at få folk til at betale en gang.
Antal medlemmer: Knap 100 har samlet deltaget i 2012 og det svarer til niveauet fra sidste år, hvilket er
det vi ønsker i herreklubben. Nye medlemmer er kommet til og er blevet taget godt imod.

Sponsorer: Antal af sponsorer er på nivaue med 2011 og det har i 2012 fungeret fint med en match i foråret
og efteråret.
Som helhed har vi i 2012 haft mange gode matcher og ikke mindst sportslige som sociale oplevelser
Planer 2013: Planer for 2013 er på vej og udarbejdes ud fra samme koncept, som i 2012. Det blev aftalt. at
vi skal nye trøjer i 2013, præmierne skal forsat være vin men også gavekort til Simon og Søren, bedre
baneservice, gunstarter må gerne have forskellige match former, Tysklandstur forsøges i 2013 og endelig
indføres handicap regulering i Torsdagsherrerne.
Afslutningsvis sagde Hans tak til den øvrige bestyrelse, frivillige hjælper, sponsorer, klubben og alle
medlemmer af herreklubben.
PKT 4: Årsregnskab 2012
Steen gennemgik regnskabet for 2012, hvor vi havde en omsætning på 70 750 kr. og udgifter på 67 970 kr.,
hvilket giver et overskud på 2780 kr. i 2012. Klubben har pt en egenkapital på 20 254 kr. hvilket er for højt
ift. vores mål.
Regnskabet blev godkendt.
PKT 5: Budget 2013
Steen gennemgik næste års budget, hvor vi forventer en omsætning på 62 500 kr. og udgifter på 70 000 kr.
svarende til et underskud på 7500kr i 2013.
Budget 2013 blev godkendt.
PKT 6. Indkomne forslag
Ingen
PKT 7: Valg af formand
Hans blev genvalgt
PKT 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Steen og Andre blev genvalgt mens Frank valgte at stoppe.
Henrik Isaksen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Tak til Frank for indsatsen og velkommen til Henrik.
PKT 9: Valg af suppleanter
Knud blev genvalgt og Niels Victor blev valgt

PKT 10: Valg af revisor

Niels Victor blev genvalgt.
PKT 11: Valg af revisor suppleant
Knud blev genvalgt
PKT 12: Eventuelt
Planer for 2013 blev vendt og de konstruktive forslag fremgår under punktet planer 2013.

Tak til de fremmødte
God jul og Godt nytår til alle.
Vi ses i 2013.

Hans

