Referat generalforsamling i Herreklubben lørdag 5. oktober 2019 i Hornbæk Golfklub, klubhuset
1. Valg af dirigent
Torben Nielsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
2. Beretning over det forløbne år
Formanden, Raymond van Wonterghem, aflægger beretning:
Der har igen i år været en lille nedgang i medlemstallet, så vi er på 116 medlemmer, en lille
nedgang på 7 fra sidste sæson. Vores forventning er dog på en stigning i 2020 og for at det skal gå i
opfyldelse, så havde vi tænkt os at markedsføre os mere overfor nye medlemmer af klubben.
I år har vi set på om der har været ændringer på antal spillede runder, men det ser ud til at det
ligger på samme niveau som foregående år, eksempelvis har ca. 60 personer spillet mere end 12
runder.
I 2020 havde vi forventet, at de nye Handicap regler (Gennemsnit af de sidste 8 bedste runder ud af
de sidste 20 spillede runder), men det er blevet udsat 1 år. Når de indføres, så regner vi med at alle
onsdagsturneringer registreres som tællende og det er heller ikke nogen stor ændring, for over 80%
sætter alligevel et T på scorekortet hver onsdag.
Vores beslutning om Max Scores 2 x par ser ud til at blive brugt, dog sjældent som forventet.
For at gøre det nemmere at deltage i vores udflugter til udenlandske baner, har vi besluttet, at Brækken selv kan vælge Tee-sted, så hvis man har lidt problemer med længden i drivet, så kan man
vælge et kortere TEE-sted. Turneringerne er altid Stableford, så TEE sted valg er ikke så vigtigt.
Året startede som sædvanligt med et informationsmøde og vinsmagningen præsenteret og
sponseret af Prøvestenens Vinhandel. Det var den 28. marts og der var 26 deltagere.
Vores første tur i år til Kokkedal var der 23, Skjoldenæsholm turen blev aflyst pga. for ringe
tilmeldinger, Woodlands var der 15(rigtig god tur), Kongegolfklubben Gilleleje 6, Perstorp 24, Åben
Herredag rekord 80, Kongegolfklubben Fredensborg 14, Landskrona 15 (måtte spille Hildesborg
banen i stedet for Erikstorp, pga. fejl i datoen, men det blev nu en ok dag alligevel og god mad),
Kongegolfklubben Asserbo 16, St. Arild 18 og afslutningsmatchen i dag 48 tilmeldte. Der har været
lidt ringere tilmeldinger til vores ture i år i forhold til tidligere år, men vi har prøvet at analysere på
det og kan se, at der har været sammenfald af regionsmatcher, klubmesterskaber osv., så vi er
fortrøstningsfulde for så vidt angår næste år. Udover det kan jeg oplyse, at der har været 46
forskellige personer som har deltaget i turene.
Vi har i år prøvet at lave ture til Kongegolfbanerne om fredagen og der har været rimelig god
respons, så næste år tager vi dem med som faste arrangementer. Vi overvejer nye svenske baner
næste år, men specielt ST. Arild vil jeg have svært ved at undvære.
Præmier har været uddelt til 75 forskellige personer.
Igen i år har bestyrelsen fungeret fint, det er en fornøjelse.
Til slut skal vi takke sponsorerne:
JOBO (gammel sponsor, klappepræmier),
ProVin til vores Introaften,
Shell Hornbæk,
Revisor Barnkob (bestyrelsesmedlem), trofast sponsor gennem mange år,
Cafe Chaplin (klappepræmier - brunchbilletter),
Fritzen (præmier)
Glarmester J. Jensen & søn for præmier til Woodlands turen,
Dagens 1. og 2. præmier, er ydet af den nye forpagter af proshoppen, Landström.
Beretning godkendt

3. Regnskab for det forløbne år.
Kassereren, John Barnkob, gennemgår det udsendte regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr.
Kontingent og budget blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet nogle forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelsen
Dirigenten oplyser, at 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for en 2-årig periode.
Carsten Steenberg
John Barnkob
Claus Borly
Modtager alle genvælg.
De genvælges med akklamation.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Knud Dichmann Larsen, revisor, og Jørgen Sandager, suppleant, blev begge genvalgt med
akklamation.
8. Eventuelt
Kim Andersen foreslår et senere starttidspunkt, dvs. om eftermiddagen, ved turene til
kongegolfbanerne. Formanden lover at det vil blive taget med i overvejelserne.
Lars Peter Hansen forslår at lave en C-række for at tiltrække nye medlemmer, eventuelt kun over
9(10) huller. Formanden nævner, at bestyrelsen overvejer det, men da vi for år tilbage havde en Crække var der meget få deltagere.

