Referat af GENERALFORSAMLING
I seniorklubben, De grå Ørne, Ørnehøj Golfklub tirsdag d. 3. oktober 2017
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
o Valg af dirigent og referent.
Formanden Kjeld Kristensen bød velkommen. Herefter valgtes hhv. N. P. Kjærgaard til
dirigent og Lisbeth Knudsen som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ingen bemærkninger til dagsordenen.
o Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Indledning
Kære medlemmer!
Hvad er det, der får 122 modne kvinder og mænd til frivilligt at melde sig til en golfmatch
som vores på en halvkold oktoberdag? Svaret plejer at være frisk luft, motion og – måske –
klubbens sociale liv. Det er da også rigtigt, og tilstrækkeligt for rigtig mange, men en fjerde
dimension har stor betydning og kan tilføjes, nemlig golfbolden. En bold har altid været
verdens bedste legetøj, som alle på et eller andet tidspunkt har leget eller spillet med, og
rigtig mange af os har dyrket en eller anden form for boldsport i en klub – og gør det altså
stadigvæk, men nu i et mere adstadigt tempo. Jeg vil senere vende tilbage til det med
bolden fra en artikel, jeg har læst.
Matcher og arrangementer
Nu nævnte jeg tallet 122 spillere. Det er jo endda kun halvdelen af seniorklubbens
medlemmer, som nu er 250. Det er en lille tilbagegang fra sidste års boom, idet 30 har
meldt sig ud, og 17 har meldt sig ind. Det kan der være mange forklaringer på, men måske
har vi nu fundet et naturligt leje for medlemstallet. Vores nye tiltag med max. hcp 54 som
forsøg har kun givet 1-2 medlemmer. Denne ordning fortsætter dog uændret næste år.
I gennemsnit har lidt flere end i dag deltaget i matcherne om tirsdagen, nemlig godt 130
som sidste år. De 3 første måneder var tydeligvis de mest attraktive, sikkert begrundet i
den efterfølgende våde sommer, selv om tirsdag, set i bakspejlet, vejrmæssigt har været
den bedste ugedag. Det sidste har Meteorologisk Institut ganske vist ingen statistik på.
Derimod er der en tendens til, at flere end tidligere spiller 9 huller og færre 18 huller, især
de seneste måneder har det været tydeligt.
I alt har året budt på 34 matcher om tirsdagen i seniorklubbens regi, når vi haft Luk-og-sluk
match d. 31. okt.: 8 månedsmatcher, 23 ugematcher, sideløbende 3 udematcher i Aalborg,

Dronninglund og Åbybro. Matchen i Sebber aflystes pga. manglende tilslutning. Vi har haft
varierende holdspil til månedsmatcher, og enkelte ugematcher med udslag fra alternative
tee-steder. Ud over pokalmatchen i september har vi som noget nyt haft 2 specialmatcher:
Besøg af Aabybro seniorklub med gunstart i august og ”Rød tirsdag” i Ørnehøjs specialuge
25, med gunstart på 3 sløjfer, opvarmning ved fysioterapeut og rødt dress og røde pølser.
I forbindelse med månedsmatcherne har vi afholdt de traditionelle klubarrangementer
som sæsonstart, midsommer, generalforsamling og snart Luk-og-sluk arrangement ud over
de nævnte nye specialmatcher. Desuden vanen tro bowling og julefrokost uden for
golfsæsonen.
Bestyrelsens arbejde
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 6 møder. Det har været givende og
spændende møder med mange vidt forskellige store og små punkter. I år har det været en
bestyrelse incl. suppleant, der efterhånden kender hinanden godt. Det har været et roligt
arbejdsår, hvor hver enkelt har kendt sit arbejde godt, efter at vi har brugt et par år på at
opstille hovedopgaver og detaljerede opgaver for hver enkelt, forhåbentlig også til gavn for
nye bestyrelsesmedlemmer. Det store planlægningsarbejde ligger i vintermånederne, hvor
den kommende sæson forberedes. I golfsæsonen har især matchlederne travlt med at
sætte matcherne op, og matchbehandlerne med at gøre scorekort op og udfærdige
præmielisten.
Af de mange emner, vi har haft til behandling i bestyrelsen, kan desuden nævnes:
Detaljeret udarbejdelse af årsprogrammet, specialarrangementer, opgavebeskrivelser,
max. hcp. 54, mange 9 huls spillere, månedsmatcher med flere end 144 deltagere, Pedroafgørelser, 4Golf, generalforsamling, spørgeskema, økonomi og regnskab, rettidig betaling
af kontingent, EDS med indberetning som forudsætning for præmie. Især det sidste emne
vil den nye bestyrelse helt sikkert tage op på en sådan måde, at bestyrelsen og øvrige
medlemmer trækker i en fælles retning.
Personligt vil jeg gerne takke jer, mine bestyrelseskolleger, for endnu et godt år,
arbejdsmæssigt og socialt. Dejligt at vi har kunnet trække på samme hammel og udnytte
hinandens ekspertise til gavn også for alle medlemmerne i klubben. Selvfølgelig en særlig
tak for indsatsen til jer 3, der har valgt at lade jer udskifte i bestyrelsen, men det vender vi
også tilbage til.
Taksigelserne skal også rettes til samarbejdsparterne, vores præmiesponsorer,
restauratøren og sekretariatet. Tak til Abdul og Ruma for lækker mad og godt humør til
arrangementerne. Tak til Lisa og Lise for stor hjælp med udskrivning af scorekort o.m.a.
Sidst, men ikke mindst: Tak til alle I medlemmer for jeres store opbakning til bestyrelsen og
tålmodighed, når små knaster skulle løses.

Afslutning
Og hvordan var det så lige med den golfbold, jeg startede med at omtale? Jo, jeg faldt over
en artikel med Anders Bircow fra Linie 3. Han spillede tennis, inden han ”blev smittet af en
golfvirus”. Hans mening var tidligere, at en bold var til at slå, sparke, gribe og kaste med og
i fart. ”Hvordan kan det være interessant at slå til en bold, der ligger stille – og man må
endda stå og øve sig med prøveslag.” I dag benytter Anders Bircow enhver lejlighed til at
spille golf på turneer i hele landet og i udlandet!
I samme artikel fokuserer forfatteren på golf som boldsport således: ”Golf er den boldsport
i verden, der har det største areal at spille på – og det mindste mål, hvor bolden skal havne.
Næsten den mindste bold (kun bordtennisbolde er mindre). Og man skal ramme bolden
med den mindste slagflade, som sidder på det længste skaft” Sådan!
Bestyrelsen, d. 3. okt. 2017

Ingen bemærkninger til beretningen, der blev enstemmigt godkendt.
o Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Lone Vestergaard fremlagde regnskabet, der viste et overskud.
Ingen bemærkninger til regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.

o Fastsættelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Kontingent (225 kr.) og indmeldelsesgebyr (50 kr.) vedtaget uændret.
o Behandling af indkomne forslag.
Evt. forslag skal med begrundelse være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 19.
september.
o Ingen indkomne forslag.
o Valg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Lone Vestergaard er på valg og ønsker ikke
genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Skovgaard-Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. Inger
Sørensen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Jensen som nyt
bestyrelsesmedlem.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Flemming Dyrup Nielsen er ikke på valg, men ønsker
ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Ole L. Jørgensen som nyt bestyrelsesmedlem.
Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Jørgen Jensen er på valg. Hvis Jørgen vælges til
bestyrelsen, foreslås Lisbeth Knudsen som suppleant.
Valg af revisorsuppleant for 1 år. Thorkild Olesen er på valg og er villig til genvalg.

Lars Skovgaard-Hansen og Jørgen Jensen blev valgt for 2 år og Ole L. Jørgensen for 1 år.
Lisbeth Knudsen valgt som suppleant. Thorkild Olesen valgt som revisorsuppleant
o Eventuelt.
Tage Sørensen foreslog at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer i forbindelse med, at
formanden efterlyste frivillig arbejdskraft.
Jørgen Lange forærede en plakat vundet i Himmerland til klubben.
Knud Erik Bonderup foreslog at fjerne kravet om EDS.
Kjeld takkede afgående Inger Sørensen (fraværende), Lone Vestergaard og Flemming Dyrup
for en god indsats i bestyrelsen.
Til slut takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.

-------------------------------------N. P. Kjærgaard, dirigent

-------------------------------Lisbeth Knudsen, ref.

---------------------------------Kjeld Kristensen, fmd.

