Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj
Herreklub den 12. oktober 2019
Deltagere:
Fra bestyrelsen var Jan Ulrik Hansen, John Holmstrup, Poul Jensen, Lasse Skovbjerg,
Lars Hvirvelkær og Søren K. Svenningsen lstede. Derudover 83 øvrige medlemmer
af Herreklubben.

Dagsorden:

Ifølge vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning.
Regnskabsaﬂæggelse.
Fastsæ else af næste års kon ngent.
Indkomne forslag.
Valg l bestyrelse, suppleanter og revisor.
Bestyrelse:
 Jan Ulrik Hansen er på valg – ikke villig til genvalg
 Anthon Eliasen er på valg - ikke villig til genvalg
 John Holmstrup er på valg – ikke villig til genvalg
 Søren Kuch Svenningsen (supp) er på valg - er villig til valg til bestyrelse
 Poul Jensen (supp) er på valg - er villig l genvalg
Valg af revisor

 Bent E. Jensen er på valg – er villig l genvalg.
8.

Eventuelt

Referat
1. Valg af dirigent og referent.

N.P. Kjærsgaard blev valgt som dirigent/ordstyrer.
Ib Christensen valgt som referent.
N. P. gennemgik de sædvanlige formaliter mht. indkaldelse dspunkt og evt.
stemmeoptælling og generalforsamlingen blev erklæret

2. Formandens beretning.

Sæsonen 2019 startede ud med vinterbane l åbningsmatchen som de foregående
år. Vi var 71 l åbningsmatchen selvom vi startede en uge før normalt. Noget mere
end de 52 sidste år. Også den første reelle matchdag skulle spilles på vinterbane, da
klubben havde bestemt at banen først skulle åbnes fredag morgen i stedet for
torsdag!!
Vi er i løbet af sæsonen kommet op på 166 medlemmer, hvilket er ét medlem mere
end sidste år og det er fuldt lfredss llende. Tilmeldingen inden åbningsmatchen i
år var på hele 115.
Der er i år kommet 36 nye medlemmer i herreklubben. Det viser at vi er synlige og
kan opretholde et meget ﬂot medlemstal.
Jeg håber de nye medlemmer føler, at I er blevet taget godt imod.
Gennemsnit handicap ved start af sæson var 16,6 (2018-18,3) og vi er 60,0 (201861,2) år i gennemsnit.
Altså en ”forbedring” både hvad angår handicap og alder i forhold l sidste år 😊.
Det er dog langt fra alle, der møder op hver torsdag og deltager i klubbens matcher.
Af de 166 medlemmer er kun 146 (OOM-total) registreret i mindst en turnering.
Altså 20 medlemmer som slet ikke har spillet i år?
Antallet af lmeldte l vores matcher har i gennemsnit været 82 med en topscorer
den 2. maj med 105 deltagere. Det må siges at være lfredss llende at ca. halvdelen
af vores medlemmer spiller med i den ugentlige match.
Hvad angår manglende lmelding l ugematchen så er der ikke sket ret meget i
forhold l sidste år. Jeg synes vi gør alt for at gøre det nemt for medlemmerne at
lmelde sig. Vi sæ er alle matcherne op dligt på sæsonen, så man kan melde sig l
hele baduljen på en gang.
Vi har i år ha præmiea ener i maj og august udover den i dag.
Det har som dligere været gennemført som en 9 hullers match, med bestyrelsen
har snakket om at man evt. kunne lave gunstart de to gange så vi er så mange som
muligt samlet. Under eventuelt kan vi måske få et ﬁngerpeg om hvad I synes.
Jeg vil her lige henvise l §3 i vores vedtægter.
Husk at møde op selv eller lav a ale!

Alle matcher på de ”normale” turneringsdage har været tællende matcher. Det er
blevet l i alt 24 matcher som Søren, John, Lasse, Lars og Poul har styret med hård
hånd 😊.
Vi har ha enkelte spillere som har ha spørgsmål vedr. scoren men ingen af dem
har resulteret i ændringer. Vi vil nok næste år kræve billede af scorekort hvis man
har indsigelser, da det er lidt dskrævende at ﬁnde materialet frem.
Som noget nyt spillede vi på Kr. Himmelfartsdag (hvor der dog ikke kunne reserveres
der) og det fungerede uden problemer. Her deltog 62 spillere.
Årets golfer.
Er som de sidste år gennemført som en gennemgående konkurrence over hele
sæsonen samt 3 konkurrencer hen over sæsonen. Jeg har på fornemmelsen at det
virker rig g ﬁnt og at de ﬂeste synes om konceptet.
Jeg har ladet mig fortælle, at der er dannet nogle grupper som spiller om whisky
e er resultatet på OOM 😊.
Tilmelding l matcher.
Tidsbes llinger om morgenen og om e ermiddagen foregår i gol ox hvor
perioderne 8.00-8.30 og 14.30-16.30 er reserveret l herreklubbens medlemmer.
Herreklubben havde igen i år forespurgt hovedbestyrelsen om at få boldrende der
inkluderet men ﬁk igen afslag.
Udover dsbes lling skal man så lmelde sig matcherne i gol ox. For at gøre det så
let som muligt har vi sat matcherne op i god d så alle har ha rig mulighed for
lmelding.
Det er min vurdering at det fungerer udmærket, måske bortset fra at enkelte
aﬂeverer scorekort og skriver sig på sedlen med nærmest hul og så ikke er lmeldt.
En opfordring: Skriv dig på nærmest hul sedlen selv om der er en nærmere. Det
kunne jo være vedkommende ikke var lmeldt!!!
Først og sidst på sæsonen kan det være en udfordring at nå rundt pga. mørket og vi
har snakket om, at man næste år vil rykke reserva onsperioden en me frem om
e ermiddagen først og sidst på sæsonen.

Pokalmatcher
Kønnenes kamp
Den 8. juni blev det endnu en gang afgjort hvilken sløjfe, der skal pryde på pokalen.
56 spillere deltog i kampen om den meget e ertragtede pokal. 27 piger og 29
drenge.
Det blev i år heldigvis drengene der vandt med et gennemsnit på 31,61 mod
pigernes 30,30.
En fantas sk dag med ﬁnt vejr og en e erfølgende super frokost med et meget
festligt indslag fra pigerne.
Så vi ser frem l at skulle arrangere det igen næste år og selvfølgelig vinde pokalen
igen.
Pokalmatcher.
Man kan vist ikke sige det gik godt i år. Fak sk så gik det piv ringe.
Vi spillede mod De Roldsomme i Ørnehøj den 6. juni.
Selve dagen var vist hyggelig med fantas sk vejr.
Vi kæmpede bravt – 58 deltagere fra Ørnehøj og 38 deltagere fra Rold.
Resultatet blev desværre ikke meget bedre end de sidste par år.
Rold vandt med over ca. 1 point (32,63 mod 31,60).
Den 15. august drog vi så l Hjørring.
Igen i år var vejret nogenlunde uden at være prangende.
Banen var derimod meget ringe. Store bare ple er i både fairway og 2. klipning.
Der deltog 28 fra Ørnehøj og 31 fra Hjørring.
Ørnehøj scorede i gennemsnit 28,1 mod Hjørrings 29,5.
Igen et nederlag – denne gang på 1,5 point.
Holes-in-one i Ørnehøj Herreklub.
Igen i år har vi ha hele tre hole in ones.
John Barrit den 25. april på hul S5
Jørn Held den 2. maj på hul L6
Palle Thomsen den 13. juni på hul L3
Stort llykke l dem alle tre.

Sponsorer.
Jeg vil gerne igen i år re e en stor tak l vores sponsorer.
Vi kan takke dem for, at vi kan uddele mange ﬂo e præmier, hvoraf I kan se en del
på præmiebordet i dag, sam dig med at vi har et budget der, som vi viser senere,
fak sk viser et pænt overskud.
Vores hulsponsorer er:
Hul S2
Restaurant Ørnereden
Hul S5
Slagteren & Kokken i Gistrup
Hul S8
Herreklubben
Hul N3
Rema 1000 Danalien
Hul N6
Tandlægen Gistrup
Hul N8
SuperBrugsen Gistrup
Hul L2
Storvorde Fysioterapi
Hul L3
Sigurd Müller Vinhandel
Hul L6
Golfstore Ørnehøj GK
Og så har vi gode sponsorer på Årets golfer:
Periode 1:
FLAIRMO
Periode 2:
Golfstore Ørnehøj GK
Periode 3:
SPORT 24
Årets golfer:
Molbjerg Service
Desuden er der igen i år lavet a ale med ”Golfstore Ørnehøj GK” og ”Restaurant
Ørnereden” om 10% rabat på gavekort.
Lad os give dem alle en hånd.
Hvis nogle af de lstedeværende skulle være interesseret i et sponsorat (kr. 900)
så kan de kontakte bestyrelsen.
25 års jubilæum.
Vi har valgt at 2019 som klubbens 25. år dvs. med start i 1994.
Jeg har snaget lidt i de gamle bøger og snakket med personer som e er eget udsagn
var med i 90’erne. Jeg vil gerne have at vi tager det op som et punkt under eventuelt
😊.
Bestyrelsesarbejdet.
Jeg synes vi har ha et forrygendes godt samarbejde i bestyrelsen.

Alle har taget deres del af arbejdet og det har været en nem opgave at være
formand.
Anthon har taget sig af økonomien.
Lasse har taget stafe en op e er Morten og har sammen med John, Poul, Søren og
Lars taget sig af turneringsadministra onen (matchopsætning, scoreindtastning).
Jan Ulrik har taget sig af internet og styring af sponsorer.
Suppleanterne Søren og Poul har deltaget meget ak vt i bestyrelsesarbejdet så vi
har fak sk været 7 i bestyrelsen.
Jeg har som formand desuden forsøgt samle trådene og konkludere på
bestyrelsesmøderne men jeg tror alle har kunne komme l orde og sige deres
mening.
I år er der tre i bestyrelsen som ikke ønsker at genops lle (Anthon, John og
undertegnede). Vi har alle tre været med i en del år. Vi mener det er den hvor
andre tager over. Jeg tror jeg kan tale for os alle tre når jeg siger at det ikke er fordi
vi er blevet træ e af llidshvervet – vi har alle gjort det med glæde og er glade for
de mange ”konstruk ve” lbagemeldinger vi har fået fra vores medlemmer.
Tak l John og Anthon for et godt arbejde i bestyrelsen.
Vi har derfor været ude med snøren e er nye bestyrelsesmedlemmer. Det er
lykkedes at overtale 3 meget kompetente personer l erstatning for de tre som
forlader bestyrelsen. De er på valg senere i dag og vi håber i vil vælge dem ind i
bestyrelsen.
Vi har desuden i årets løb lavet planer for overlevering af viden l den bestyrelse
som skal lede herreklubben i 2020. Så jeg ved at klubben er i gode hænder også
fremover.
Jeg synes vi har en virkelig god ”klub i klubben” med et virkelig godt socialt miljø.
Der er plads l alle. Det skal vi værne om og l stadighed forbedre.
Jeg er glad for den stø e og opbakning vi i bestyrelsen har fået fra medlemmerne
gennem hele sæsonen.
Jeg vil også gerne sige tak for et godt samarbejde l de øvrige
bestyrelsesmedlemmer og de arbejdende suppleanter. Jeg synes vi har fordelt
opgaverne på en fornu ig måde uden at arbejdet belaster den enkelte unødigt.
Det har været let for mig at være formand for sådan en samling bandi er.
Endnu engang tak l alle medlemmerne for god stø e gennem hele sæsonen.
Visse, den 9. oktober 2019
Jan Ulrik Hansen
Formand Ørnehøj Herreklub

Bemærkninger l formandens beretning:
Beretning fra formand Jan Ulrik Hansen uden indvendinger

3. Regnskabsaﬂæggelse.

Bemærkninger l regnskabsaﬂæggelse:
Regnskabsaﬂæggelse ved Lars Hvirvelkær, regnskabet langt ud på bordene l
medlemmerne. Ingen indvendinger.
Regnskabet godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

4. Fastsæ else af næste års kon ngent.

Bestyrelsen foreslog uændret kon ngent, således at det årlige kon ngent l
Herreklubben for 2020 forbliver uændret på kr. 350,00.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag.
Ingen inkomne forslag.
6. Valg l bestyrelse og suppleanter.
Jan Ulrik Hansen, Anthon Eliasen og John Holmstrup udtræder fra bestyrelsen.
Nye medlemmer i bestyrelsen bliver Søren K. Svenningsen, Preben Klinge og Ib
Christensen.
Suppleanter bliver Poul Jensen og Mar n Chris an Pedersen.
Bestyrelsen 2020:
Søren Svenningsen, Lasse Skovbjerg, Lars Hvirvelkær, Preben Klinge og Ib
Christensen
Suppleanter: Poul Jensen og Mar n Chris an Pedersen.

7. Valg af revisor.
Bent E. Jensen blev genvalgt som Herreklubbens Revisor.

8.Eventuelt.
Poul Højbjerg rose Jan Ulriks hverv som formand.
Brian Christensen havde en forespørgsel om der kunne laves 9 hullers matcher de 23 første og 2-3 sidste matcher da der mange der ikke kan nå at komme ud at spille
18 huller inden det bliver mørkt. Bestyrelsen vil kigge på det ved kommende
bestyrelses møde.
Jan Ulrik opfordrede l, at hvis andre medlemmer havde forslag l bestyrelsen at
maile/skrive l herreklubben.
NP afslu ede generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afslu et i ro og orden.
Bestyrelsen takkede ordstyrer og revisor for deres hjælp.
Gistrup, den 12. oktober 2019
Ib Christensen
Sekretær, Ørnehøj Herreklub

