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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastansættelse af kontingent
Valg af bestyrelses medlemmer
Valg af revisor
Eventuelt
a. årets kammerats pokal
b. Dagens Mats vinder
c. Årets Vinder
Dirigent:
Jens Ødegaard
Beretning:
Stabilt medlemstal 75 – 80 medlemmer.
Flot tilslutning til machene. Vejrmæssigt uden en runde i regnvejr!
Som sædvane mødtes vi i 3-Ø turneringen både ude og hjemme, dejlig opbakning, vi var som
sædvane flest, og vi vandt. Vi prøvede en ny optælling men den er ikke løsningen, næste år kører vi
med at fratrække 20% af de dårligste fra hvert hold.
Vi fandt også en løsning ned Halsted matchen blev flyttet til kl. 1500 og dermed spillet, vi tabte.
Vi havde besøg af Odsherred en god og hyggelig dag, hvor vi vandt.
Golf og ål blev gentaget med succes.
Nye spilleformer, nu fra forskellige teesteder.
Som noget nyt deltog vi kræftens bekæmpelse ”slå et slag for kuglerne” i et samarbejde med
damernes Pink Cup. En god oplevelse, som på dagen indtjente 28000 kr. til det gode formål.
Åben herredag en klar succes, i modsætning til andre klubber i nærheden, fastholdt vi det høje
deltager antal, ikke mindst vores gode sponsere som fastholdt der høje præmie niveau .

For Søren Bredsgaard var det en god dag med” hole-in-one”. Årets anden i Manneklubben da også
Bent Rasmussen præsterede” hole-in-one” tidligere på sæsonen.
En meget stor tak til vores sponsorere, som også er skyld i, at der kunne laves og udleveres nye
klubtrøjer i år.
Vores bane har haft samme udfordringer som alle andre baner i landet, men områder som kunne
plejes, har stået flot.
Tak for samarbejde i bestyrelsen.
Regnskab:
John gennemgik regnskabet, underskud på kr. 6.745,-. Balance på kr. 51.913,-.
Indkomne forslag:
1. forslag om at de enkelte spillere skulle kunne bestemme fra hvilket teested de ville spille.
En større debat om emnet, men bestyrelsen mener det ligger i matchproportioner, og derfor ligger
under bestyrelsen. En vejledende afstemning viste flertal for frit valg.
Fastsættelse af kontingent for 2019 uændret kr. 300.
Valg til bestyrelsen: på valg Carsten Pedersen og Jan Nyborg begge genvalgt.
Valg Af revisor: Jørgen Knudsen genvalgt.
Årets kammeratskabs pokal gik til Igor Rasmussen.
Dagens vindere:
A:
1. Steen Erik Sørensen 31 p
2. Svend Havkrog Jensen 31p
3. Poul Erik Jensen 31p
B:
1. Jan Johnson 36p
2. Jørgen Kelø 33p.
3. Poul Krik 33p
Nærmes hul:
6. Erik Rask 1,41
9. Niels Andersen 13,53
12. Svend Havkrog Jensen 7,6
17. Poul Erik Jensen 4,06

Dagens holdbold blev vundet med 30 point:
Flemming Knudsen, Flemming Møller Jensen, Rasmus Schifter og Jan Nyborg

Årets vindere:
A:
Poul Normann 59p
Steen Erik Sørensen 52p
Ole Nielsen 37p
Ulrik Skjold 37p
Frits Poulsen 27p
Jens Dahl 25p
B:
Mogens Nielsen 31p
Jan Planeta 30p
John Sidor 27p
Benny Larsen 20
Poul Krik 19
Aage Christoffersen 19p

Årets golfer er Poul Normann som fik pokalen igen.
Referent: Steen Nielsen

