Referat af GENERALFORSAMLING 2018
De grå Ørne, Ørnehøj Golfklub
Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 12.30 i klubhuset
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1 Valg af dirigent og referent.
Formand Kjeld Kristensen bød velkommen.
Valgt blev hhv. N. P. Kjærgaard og Margrethe Toft.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

o Seniorklubben, De grå Ørne, 2018
o BERETNING OM KLUBBENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR
o Kære medlemmer!
o 2018 sæsonen i seniorklubben nærmer sig sin afslutning. Den vil sikkert i mange år blive
husket for især èn ting, nemlig vejret. Her er vi golfspillere nok mere følsomme end
gennemsnitsdanskeren, fordi vi frivilligt dyrker en udendørs sport. Men måske har I i dag
glemt, hvordan sæsonen startede med langvarig frost, og snestorm til åbningsmatchen i
april. Så kom maj, og du søde milde for et skifte til sommervejr de næste 3 måneder uden
regn. Desværre gik det både ud over vores ellers så lækre bane, og måske også vores ellers
så stabile golf handicap, der for mange af os raslede ned. I efteråret har vejret dog igen
artet sig, nogenlunde som vi husker det.
o Med det dejlige tørvejr kan det godt undre os, at tilslutningen til matcherne har været lidt
lavere end de senere år, da et foreløbig gennemsnit ved tirsdagsmatcherne har været 124
deltagere indtil nu. Måske er forklaringen den, at vi pensionister er så alsidige, at vi også
har andre interesser og gøremål, når vejret arter sig. Og heldigvis for det.
o Vi har jo over de seneste par år fået tildelt flere tider til både 18 huls og 9 huls matcher.
Det har også været medvirkende til større tidsafstand mellem holdene. Alligevel vil vi gerne
rose medlemmerne for et forbedret flow på banen, når vi spiller match. I langt de fleste
tilfælde går det meget bedre derudaf, end det vi tidligere er blevet beskyldt for, men det
skyldes bestemt også jeres tålmodighed, vilje og sociale sindelag for at tingene skal køre til
glæde for alle. Mht. deltagerantal kan vi også oplyse, at vi i år har 240 medlemmer, heraf
22 nye. Det er en lille forøgelse i forhold til sidste år, så vi tror vi er inde i en stabil
medlemsperiode.
o Vi har, når sæsonen er slut, haft 22 ugematcher på henholdsvis 9 og 18 huller, og 8
månedsmatcher med varierende holdspil, krydret med jævnlige prøver på jeres kundskaber
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af de nu snart gamle regler. Efter ønske på sidste års spørgeskemaer har vi i år kun haft 2
udematcher, i Sæby og Sindal med gunstart. Der har været i alt 83 deltagere med, men vi
kunne godt ønske os lidt flere fremover. Især har mændene holdt sig lidt tilbage, mens
damerne har været mere ”forfløjne”. Men tak for opbakningen til jer, der har villet binde
an med fremmede baner. Og vi ved jo godt, at rigtig mange af jer jævnligt spiller på andre
fremmede baner i ind- og udland i andre sammenhænge. Desuden har den nye, nordjyske
4golf ordning også sat sine spor.
Bestyrelsen i seniorklubben bruger naturligt rigtig megen af vores tid på forberedelse og
efterbehandling af matcher, hvoraf der i alt har været 56, som vores 2 matchledere har sat
op med tilmeldings- og derefter startlister. Og i alt har der været over 3.000 scorekort, som
vores 2 matchbehandlere har skullet gennemgå og til dels kontrollere for at finde frem til
præmievinderne.
Men derudover har den samlede bestyrelse holdt 6 møder, hvor også andre vigtige ting er
blevet behandlet, forberedt og vurderet. Vi vil her gerne nævne 3 af de emner, vi har taget
fat på i år:
1) EDS som evt. præmiebetingelse. Her er meningerne blandt medlemmerne delte, men
efter 4 år med EDS som krav for at kunne modtage placeringspræmie har bestyrelsen, bl.a.
efter indlæg på sidste års generalforsamling, i år set bort fra dette krav. Hvad der skal ske
på området fremover, vil den nye bestyrelse melde ud efter årsevalueringen og inden
næste sæson.
2) Max. hcp. for medlemsskab af seniorklubben. For 2 år siden ønskede Ørnehøjs
hovedbestyrelse og kaninklubben at lette overgangen fra begynder til medlem af de 3 klubi-klubber. I seniorklubben har vi derfor forsøgsvis accepteret, at det maksimale hcp. er 54 i
stedet for 42 for at deltage i 9 huls matcher. Ordningen har ikke været noget problem
overhovedet. Derfor ønsker bestyrelsen denne udvidelse gjort permanent.
3) Udvidelse af bestyrelsen. For 3 år siden blev vores gamle vedtægter renoveret. En af
grundene hertil var ønsket om at tilføre en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsesopgaverne
har efterhånden vist sig at have så stort et omfang, at suppleanten har deltaget i
bestyrelsesarbejdet med egne ansvarsområder og på lige fod med de valgte
bestyrelsesmedlemmer. På sidste års generalforsamling fremkom da også et forslag om
udvidelsen af bestyrelsen. Vi har derfor fremsendt forslag om at udvide bestyrelsen og
bibeholde suppleanten.
De 2 senest nævnte punkter uddybes
senere, da de kræver vedtægtsændringer og derfor afhænger af generalforsamlingens
godkendelse.
Netop modernisering af de forældede vedtægter var en af grundene til, at jeg for 4 år siden
lod mig vælge ind i seniorklubbens bestyrelse. I samme periode er der desuden sket flere
fornyende ændringer, som de bestyrelsesmedlemmer, jeg har haft den store glæde at
arbejde sammen med, har bakket op om og ført igennem. Ud over de 3 tidligere nævnte
beslutninger har vi skabt fornyelse og variation i matchernes spilformer, især ved de
månedlige holdmatcher. Men vigtigst af alt er det arbejde, vi har lagt i, at bestyrelsen er en
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fælles enhed og ikke individuelle personer, selv om ansvar og områder er fordelt på de
enkelte bestyrelsesmedlemmer. Man kan sige: ”Nu ved vi, hvad hinanden gør – og hvorfor
og hvordan”?
Alt dette gør, at jeg i dag mere end nogensinde personligt vil sige hjertelig tak til mine
nuværende og tidligere bestyrelseskolleger for et fantastisk godt arbejde, samarbejde,
sammenhold og venskab til forhåbentlig megen gavn for Ørnehøj seniorklub nu og
fremover. Jeg ønsker også den nye bestyrelse al mulig held og lykke med de forestående
opgaver.
En tak for godt samarbejde skal også lyde til sekretariatet, til regelmanden Knud Erik
Bonderup, restauratørparret Abdul og Ruma samt alle, der har hjulpet til på den ene eller
anden måde. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at opfordre til at hjælpe
klubben, når der kaldes på arbejdsfolk eller andet. Det er faktisk en god social oplevelse
med en dejlig efterfølgende tilfredsstillelse for alle.
Men her til sidst en personlig tak til alle I medlemmer. I er så gode til at bakke klubben og
mig op i positive vendinger. Det er rigtig dejligt, og befordrende for vores
bestyrelsesarbejde. Og hvor er det også dejligt at se, når I, f.eks. ved månedsmatcher,
hygger jer rigtig godt sammen med skiftende holdkammerater. Det har for mig at se altid
været et privilegium at være medlem af seniorklubben med dens mange muligheder, og
det skal det blive ved med.
Og husk så til sidst: Golf giver ikke blot frisk luft, motion og fred i hovedet. Man bliver også
langsommere gammel.
Tak for nu.
Beretningen blev enstemmigt godkendt
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
4. Fastsættelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.
En nedsættelse af kontingentet fra 225 kr. til 200 kr. pr. medlem blev vedtaget.
Indmeldelsesgebyr uændretpå 50 kr.
5. Behandling af indkomne forslag.

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER I ØRNEHØJ SENIORKLUB
Ørnehøj seniorklubs generalforsamling d. 2. oktober 2018
Ny § 3.
Som medlemmer kan optages medlemmer i Ørnehøj Golfklub, som er fyldt 60 år, og som har et
handicap på 54 eller derunder. Spillere med et handicap højere end 42 kan ikke deltage i 18 huls
matcher.

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra alders- og handicapbestemmelserne.
Ny § 4.
Klubben har fast ugentlig matchdag i spillesæsonen, hvor der spilles både 9 huls og 18 huls
matcher.
Normalt forbeholdes dog en matchdag om måneden til interne fællesmatcher og præmieuddeling.
Endvidere arrangeres matchture til fremmede baner.
Ny § 9.
Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en bestyrelse på 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand samt fordeler øvrige poster og
opgaver imellem sig.
Alle valg til bestyrelsen er for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er således på valg hvert år.
Såfremt der er stemmelighed i bestyrelsen i forbindelse med beslutninger på bestyrelsesmøder, er
formandens stemme udslagsgivende.
Ud over bestyrelsen vælges ved simpelt flertal en suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen,
samt en revisor og en revisorsuppleant ligeledes for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Tekst med kursiv skrift betyder ændringer/tilføjelser til de eksisterende vedtægter fra 2015.
Disse kan ses på klubbens opslagstavle og hjemmeside.

Hvis generalforsamlingen vedtager forslagene til vedtægtsændringer, foreslår bestyrelsen, at
ændringerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsens begrundelser for ændringsforslagene:
ad § 3) 2 års forsøgsordning gøres permanent, primært for at lette overgangen fra kaninklub til
seniorklub.
ad § 4) Tilføjelse på grund af ændring i § 3. Præciserer at der både spilles matcher på 9 og 18
huller.

ad § 9) Der er erfaringsmæssigt behov for 6 arbejdende bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten har
derfor været en fuldt arbejdende person. På denne baggrund ønskes bestyrelsen udvidet fra 5 til 6
medlemmer.
For at øge fleksibiliteten i bestyrelsens opgaver ønskes det, at bestyrelsen selv konstituerer sig
med formand. Der åbnes herved mulighed for mobilitet i arbejdsfordelingen gennem året. Det er i
øvrigt helt almindeligt i foreninger og klubber, at bestyrelsen selv konstituerer sig efter
generalforsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg (Beskrivelse på baggrund af vedtagelse af ny §9 i vedtægterne).
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Kjeld Kristensen og Egon Jørgensen er på valg
og ønsker ikke genvalg. Ole Jørgensen er på valg og er villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår Lisbeth Knudsen (nu bestyrelsessuppleant), Jens Krogh (ny) og
Preben Junkerbo (ny) valgt for 2 år.
Ole Jørgensen foreslås desuden genvalgt til bestyrelsen for 1 år og er dermed på valg i
2019 sammen med Jørgen Jensen og Lars Skovgaard-Hansen.
Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Lisbeth Knudsen er på valg. Hvis Lisbeth
vælges til bestyrelsen, foreslås Margrethe Toft som suppleant.
Valg af revisor for 1 år. Bestyrelsen foreslår Thorkild Olesen som revisor.
Valg af revisorsuppleant for 1 år. Thorkild Olesen er på valg. Hvis Thorkild vælges som
revisor, foreslår bestyrelsen Lone Vestergaard som revisorsuppleant.
Alle valg forløb som foreslået i oplægget.
7. Eventuelt.
Johannes Mortensen uddelte rosende ord om bestyrelsens arbejde.
Kjeld takkede Egon for godt arbejde gennem 4 år. Der var også en lille gave.
Ole takkede Kjeld for det gode formandsarbejde. Store og små opgaver med tjek på
tingene. Også her en lille gave.
Kjeld takkede af. Han havde samtidig rosende ord til N. P. Kjærgaard, der var dirigent
for 25. gang.

_____________________
N. P. Kjærgaard

______________________ ____________________
Margrethe Toft

Kjeld Kristensen

