Generalforsamling i M/K seniorklubben under Ribe Golfklub
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med efterfølgende julefrokost.
Dato:
Torsdag, den 2. december 2021.
Tidspunkt:
Kl. 12.00
Sted:
Ribe Golfklub, Snepsgårdevej 4, 6760 Ribe
31 oktober 2021
Pkt. 1.

Dagsorden
Valg af dirigent.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning.
Bilag 1.

Pkt. 3

Fremlæggelse af regnskab.
Bilag 2.

Motivering / referat
Forslag: Simon Jermiin.
Referenter: Svend Erik Jensen og Anna Pedersen
Stemmetællere: Ane Marie Bertramsen og Jens Christensen.
Skriftlig beretning findes på MK Seniorklubbens
hjemmeside.
Anna Pedersen (AP) supplerede den skriftlige beretning med flg.:
Julemærketurneringen. Der er overført 8000 kr. til
Fjordmark i Kollund. Læste takkebrevet op.
Beslutninger på forsøget med gunstart på bagni.
AP orienterede om indholdet på de to afholdte møder. Alle formænd for Klubber i Klubben (KIK) var
meget tilfredse med gunstartordningen og så gerne
en fortsættelse heraf.
Golfklubbens bestyrelse har besluttet at ordningen
ikke fortsætter pga. kritik fra medlemmer samt
udmeldelser.
Fra 1. januar træder nye regler i kraft, og der vil blive
orienteret herom ved nyhedsbreve skiltning m.v.
Denne ordning vil blive evalueret i august/september
2022.
MK Seniorklubben fortsætter dog indtil 31.3.2022
med gunstart på bagni. Fletteregler ved hul 1 skal
respekteres.
Vinterturneringplan ophænges, udsendes og lægges
på hjemmesiden snarest. Vi fortsætter med at spille
hver torsdag såfremt vejret tillader det.
Der var tilslutning til de forslag bestyrelsen havde
foreslået i den skriftlige beretning.
Beretningerne blev taget til efterretning.
Regnskabet findes på MK Seniorklubbens hjemmeside.
AP gennemgik regnskabet, der var revideret og
godkendt af bestyrelse og revisor. Kassebeholdnin-

Pkt. 4.

Fastlæggelse af kontingent
og handicap for det kommende år.

Pkt. 5.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Pkt. 6.

Valg til bestyrelse.

Pkt. 7.

Valg af intern revisor.

Pkt.8.

Eventuelt.

Den 3. december 2021.
Svend Erik Jensen/ Anna Pedersen

gen er på 17.476 kr.
Der blev givet udtryk for, at det ville være godt, hvis
man i regnskabet kunne se, at der var overført 8000
kr. til Fjordmark. Regnskabet godkendtes.
Bestyrelsen foreslår kontingent på 275 kr. pr. medlem. I kontingentet indgår greenfee. Godkendt.
Bestyrelsen foreslår uændrede handicap ved indmeldelse. (38 – 41). Godkendt.
Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 18 november 2021.
Dorthe og Sven Rahbek havde rettidigt fremsendt
forslag om, at starttidspunktet i MK Senior blev kl. 9.
og havde begrundet forslaget.
Der var overvejende tilslutning til, at vi fremover
starter kl 9. Tidspunktet gælder hele året.
På valg er:
Ane Marie Bertramsen, modtager ikke genvalg.
Evald Witt, modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg til Evald Witt og nyvalg af Karsten Holm.
Der var ikke andre forslag. Begge blev valgt.
Jørgen Østergaard er på valg. Genvalgt.
Der fremkom ønske om, at MK bestyrelsen rettede
henvendelse om forbedring af kompressoranlægget
og evt. bedre forhold omkring rensning af golfgrej.
AP takkede Ane Marie for arbejdet i bestyrelsen,
takkede Torben og Karsten for turneringsopsætning
og indberetning samt dirigenten.
Dirigent
Simon Jermiin.

