Referat – Generalforsamling afholdt den 6. april 2022

Generalforsamling i Onsdagsherrerne, Norddjurs Golfklub

Indkaldelse til generalforsamlingen er indsat som bilag 1.
Antal fremmødte: 31 heraf stemmeberettigede jfr. vedtægterne: 30
Efter afvikling af dagens månedsmatch, efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse bød
formand Henrik Bach Nielsen velkommen til generalforsamlingen og gik straks
herefter over til behandling af den iflg. indkaldelsen angivne:

Dagsorden
1. Valg of dirigent
Formanden foreslog Hans Manthai som dirigent for forsamlingen. Hans blev
valgt uden modkandidater.
Hans Manthai takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet Jfr.
vedtægterne, idet indkaldelsen med dagsorden blev opslået på onsdagsherrernes
hjemmeside og Norddjurs Golfklubs hjemmeside den 3. marts, ligesom den blev
bekendtgjort ved opslag i klubben den 6. marts.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af:
2. Formandens beretning
Formandens beretning er indsat som bilag 2.
Dirigenten gav deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Der var ingen
spørgsmål eller bemærkninger ...
Dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt.
Ordet blev derefter givet til kasserer Per Villadsen for fremlæggelse af:
3. Regnskab
Regnskab for året 2021 blev præsenteret vha. PowerPoint, hvorved det
underskrevne regnskab blev præsenteret i fuldt omfang og med nogle få slides med
yderligere specifikationer til regnskabet.
Regnskabet udviser et underskud for året pa kr. 6.526, og en egenkapital pr. 31. december på kr.
9.978,57.
Årets underskud er bl.a. afledt of Covidl9-restriktioner med manglende deltagelse i klubbens
arrangementer og at disse har været afholdt i "reduceret form" til en lavere pris,
ligesom der ikke har været afholdt venskabsmatcher. Ligeledes er der sket en væsentlig
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øgning i gebyromkostningerne (Mobilepay og kontogebyrer m.v. til Sparekassen).
Regnskabet er of revisor Peter Due påført "en blank revisionspåtegning" altså en
påtegning uden forbehold, men med bemærkning om, at regnskabet efter revisorens
overbevisning er retvisende.
Ligeledes fremlagde Per et budget for året 2022, og jfr. dette estimeres et overskud på kr.
3.520,00.
Budgettet er udarbejdet på baggrund af estimater for antal arrangementer og
forventet antal deltagere i disse og bl.a. med forventning om, at der ikke sker
aflysning eller minimering pga. Corona-restriktioner.
Bestyrelsen har endvidere bl.a. grundet prisstigninger og øgede gebyrudgifter anset det for
nødvendigt at hæve de beløb, der opkræves for deltagelse i Onsdagsherrernes
arrangementer, og budgettet er udregnet på baggrund of disse. Fra og med år 2022
vil der således blive opkrævet følgende beløb:
1. Gebyr for deltagelse på alm. onsdage: 25 kr. incl. en pølse med brød
2. Gebyr for ekstra pølse med brød på alm. onsdage: 10 kr.
3. Gebyr for deltagelse i måneds- og venskabsmatcher: 110 kr. incl. spisning
4. Gebyr for gæster for deltagelse i venskabsmatch hos os: kr. 140,00 incl. spisning
Regnskabet blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Budgettet er alene til orientering.
Dirigenten gav mulighed for, at der kunne stilles spørgsmål.

Der var kun en enkelt bemærkning fra Gert Jul om, at man da godt kunne hæve prisen for
deltagelse på alm. onsdage til 30 kr. - to pølser med brød til 40 kr. får man ikke "ude i
byen" og så har vi endda fornøjelsen af en runde golf samtidig. Henrik Back fortalte, at
30 kr. havde været med i overvejelserne, men at vi "nøjes med" en forhøjelse til 25 kr.
indtil videre. Forslaget om at have beløbet til 30 kr. glæder dog bestyrelsen, da det
viser, at prisforhøjelserne bliver anset som rimelige.
Herefter var der ikke flere bemærkninger, og dirigenten konstaterede med bifald fra
forsamlingen, at regnskabet var godkendt.
Herefter gik dirigenten over til behandling af pkt.
4. Fastsættelse of kontingent
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har indstillet til, at det fortsat skal vare gratis at være
medlem of Onsdagsherrerne, hvorfor kontingentet ønskes fastsat til kr. 0,00.
Forslaget blev modtaget og godkendt. Kontingentet er hermed for året
2022 kr. 0,00. Dirigenten fortsatte med dagsordenens pkt. 5:

Referat – Generalforsamling afholdt den 6. april 2022

5. Valg of bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Dirigenten oplyste, at Henrik Bach Nielsen, Iver Hougaard Jensen og Per Villadsen er
på valg, og at de alle modtager genvalg.
De 3 medlemmer blev genvalgt med akklamation uden modkandidater.
6. Valg of suppleant
Lars Næsby har været suppleant for bestyrelsen og Lars er villig til genvalg. Dirigenten
spurgte, om der evt. var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Lars blev genvalgt.
7. Valg of revisor
Peter Due er valgt som revisor, og da bestyrelsen er tilfredse med hans arbejde, har
bestyrelsen indstillet, at Peter genvælges. Peter blev genvalgt.
8. Forslag fremsat of bestyrelsen
Ingen forslag.
9. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
10. Eventuelt
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet.

Da det ikke var tilfældet takkede Henrik Bach medlemmerne for opbakningen og for
det pæne fremmøde, som der næsten altid er til klubbens aktiviteter. Han udtrykte
dog håb for, at der vi komme en masse tilmeldinger til årets udebanemesterskab
den 11. juni i Volstrup, så det bliver muligt at afvikle arrangementet med et pænt
antal deltagere, og der kan blive kåret en sand udebanemester.
Idet der stadig ikke var flere bemærkninger eller lignende, takkede Henrik Bach
dirigenten for god og myndig ledelse af mødet og for hurtig afvikling.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og at mødet kunne hæves.
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Bilag 1

ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub
Der indkaldes herved til ordinær

Generalforsamling
til afholdelse onsdag, den 6. april 2022 kl. 20.30
hos Norddjurs Golfklub i klublokalerne.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 0,00)
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
På valg er: Henrik Bach Nielsen, Iver Hougaard Jensen og Per Villadsen – alle modtager
genvalg
6. Valg af én suppleant for 1-årig periode
På valg er: Lars Næsby – modtager genvalg
7. Valg af revisor
På valg er: Peter Due – modtager genvalg
8. Forslag fremsat af bestyrelsen
9. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2
uger før generalforsamlingens afholdelse
10. Eventuelt
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har deltaget i klubbens
arrangementer det foregående år. Valgbare til bestyrelsen er alle, der har deltaget i
klubbens arrangementer inden for de seneste 2 år.

Bemærk - Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter, der umiddelbart forinden har været
afholdt månedsmatch med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse.
Medlemmer, der ikke deltager i månedsmatchen, men som ønsker at deltage i
generalforsamlingen er meget velkomne.

ONSDAGSHERRERNE, Norddjurs Golfklub
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Bilag 2

Dette er Onsdagsherrernes årsberetning for 2021.
Covid-19 og de afledte meget restriktive krav i forhold til at spille golf medførte, at opstart med
spil i onsdagsherre-regi måtte ændres lidt i foråret. Lykkeligvis blev restriktionerne lempet af
Dansk Golfunion, og fra medio juli kunne vi igen på almindelig vis mødes og spille som vi helst vil.
Lyder det som indledningen til sidste års generalforsamling er det ikke helt forkert husket.
Men trods alt bøvlet med Coronapas, fik vi afviklet alle 3 årsturneringer, hulspilsturneringen de
løbende Stabelford- og Fantastiske-18- turneringer blev afviklet som de skulle. Men det var året
hvor Godiebags blev indført til vores månedsmatcher, sandwich og scorekort to go.
Månedsmatcher med spisning blev først afviklet fra juli, under hensyntagen til krav om afstand og
mundbind m.v. Det lykkedes også at få afholdt en venskabsmatch ude mod Randers Fjord – vi var
ikke så mange så vi fik et beskedent nederlag. Venskabsmatcherne mod Randers Golfklub og
Grenaa Golfklub blev desværre aflyst.
Der deltog ca. 70 spillere, i onsdagsherrernes turneringer i 2021. Der er plads til mange flere, og
mange flere menes at kunne have glæde af at deltage i fællesskabet hos onsdagsherrerne. Der har
derfor sammen med klubbens golfmanager været drøftelser om, hvordan vi kan få flere spillere
gjort opmærksomme på muligheden, primært fra Klub 37. Vi modtog også et godt forslag fra en af
jer. Om ikke vi kunne lave en aftale med vores golfmanager, at han kunne komme en halv times
tid, hver onsdag, når der alligevel øves på driving range, inden start på en ny runde onsdagsherre,
det kunne for eksempel være mellem kl. 15.og 16. Udvalget syntes godt om forslaget og der blev
rettet henvendelse, men der kom aldrig et svar retur, vi vil tage det op igen når der er afklaring
omkring en ny pro.

Der har også været vindere i Onsdagherrerne sidste år:
Stabelford
A-vinder Henning Sejersen -9
A-2 Lars Hastrup -7
A-3 Per Villadsen -7
B-vinder Frank Block Pedersen -10
B-2 Bodin Julius -1
B-3 Keld Taasti 7
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F-18
A-Vinder Peter Due -4
A-2 Henning Sejersen -3
A-3 Per Villadsen -3
B-Vinder Allan Pedersen -5
B-2 Ronny Hansen -4
B-3 Gert Juul Petersen -3

Hulspils turneringen
Vinder- Lars Hastrup

Bestyrelse og udvalg
Jævnfør reglerne om hvidvask, er der strenge krav omkring legitimation i forhold til at være
kontohaver i et pengeinstitut. Disse krav skal onsdagsherrerne således også opfylde i forhold til at
have sin konto i Sparekassen Djursland.
Bestyrelsen varetager således de ”forretningsmæssige opgaver” medens, der jfr. Vedtægterne
fortsat er et større udvalg, der varetager klubbens arrangementer. Den formelle organisering
medfører, at visse opgaver skal varetages helt formelt. Bl.a. skal der afholdes årlig
generalforsamling, og der skal fremlægges et revideret regnskab. Det giver den fordel, at klubbens
medlemmer får bedre indsigt i økonomi og planer. Tillige har den formelle organisering medført,
at onsdagsherrerne har kunnet få eget Mobilepay-nummer, hvilket I har sat meget pris på, I bruger
det flittigt skulle jeg hilse og sige, og det letter arbejdet med håndtering af kontanter og bogføring.
Udvalget står for planlægning af hele sæsonen og afviklingen af den, tak for super fedt samarbejde
begge steder, det forløber smertefrit, og altid med godt humør og mange gode input fra alle.

Sund økonomi og sponsering
Sidste år kunne jeg berette om at Onsdagsherrerne, gennem de seneste år havde oparbejdet en
lille egenkapital, hvilket i sig selv ikke er et formål. Det kostede i 2021 stadig kun 20,- at deltage i
spillet på ”almindelige” onsdage, og beløbet går til præmier og desuden til en grillpølse efter
runden. På onsdage, med match –altid den første onsdag i hver måned – er der spisning efter
matchen og her var prisen for deltagelse 100,-
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Men økonomien i 2021 fik også et lettere anfald af Corona. Kassereren vil senere give jer en
grunding orientering, hvorfor og hvordan klubbens økonomi ser ud.

Score registrering og ny udvalgsmedlemmer
Jeg vil gerne opfordre til at I registrere jeres score efter runderne. Det er vigtigt, at scoren som
minimum registreres, hvis man skulle være så god at have lavet mere end 36 point. Jeg ved godt at
de nye handicapregler kan regulere en både op og ned med mindre score, men det er besluttet at
som minimum, skal en score på 36 og derover altid registreres, ellers kan man ikke spille med om
vin og pengepræmierne i de enkelte rækker. En dag som i dag bliver alle score indberettet, men
det sker kun ved månedsmatcherne, de almindelige onsdage bedes I sammen med jeres markør
sørge for det.
Vi har også sommetider fået det spørgsmål, om det stadig er nødvendigt med vagter, nu hvor de
fleste betaler med MobilPay. Ja det er vigtigt at have vagter, for skulle en af jer en dag komme lidt
sent hjemmefra, så ved I at der altid er en at spille med kl. 16.55. Samtidig har vagterne den
mission, at de skal finde alt pølse udstyret frem, pølser, brød, og alt tilbehøret, samt have ansvaret
for at der også bliver ryddet pænt op efter os.
Tjek også ved lejlighed klubbens hjemmeside, Onsdagsherrer.dk her står alt omkring vores dejlige
klub.
Sidste år fik vi forlænget tidsrummet, hvor vi har banen blokeret om onsdagen, fra 15.30 til nu kl.
15.00 til kl. 17.00 Så vi kan ikke så godt tillade os at brokke os, når nogen går ud i en 4 bold inden
kl. 15.00, det er de naturligvis i deres gode ret til. Jeg vil dog opfordre til, at vi ikke selv gør det, da
det ofte giver langsomt spil for alle der kommer bagefter. Ligesom man også gerne må gå ud med
nogen man ikke kender, det kunne jo være at du pludselig mødte en, der kunne være et nyt og
spændende bekendtskab.
Jeg vil appellerer til, hvis nogen af jer sidder og gerne vil give et nap med i udvalget, at I kommer
på banen og lige giver os et praj. Vi mødes normalt 2-3 gange om året, og forsøger efter bedste
evne at skabe et godt golffristed for os alle.
Til sidst vil jeg gerne takke alle der har og er med til at skabe dette unikke Onsdagsherrer.
Tak.

