Referat fra generalforsamling i mandagsseniorklubben i Brøndby Golfklub.
Mandag den 1. april 2019.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Aksel Haraldsson.
Ingen modkandidat, Aksel er valgt
2. Bestyrelsens beretning for 2018:
Velkommen til alle, men specielt velkommen til alle de nye medlemmer.
Utraditionelt startede vi året med en gang minigolf i Fun Golf Herlev, et nyt
tiltag med flot opbakning.
Dette valgte vi også i år at begynde med. Der var 48 der havde valgt at starte
sæsonen på denne måde.
Generalforsamling som vanligt efter en runde golf, den første mandag i april.
Herefter frokostgolf den første mandag i de efterfølgende måneder og de øvrige
mandage med vores løbende turneringer afsluttende hver måned, med
præmieoverrækkelser ved den den først kommende frokostdag.
Vi havde som vanlig diverse udflugter:
Tur til Greve Golfklub i april
Vi lagde ud i maj med en tur til Nivå Golfklub med efterfølgende spisning
Juni var vi på en tur til Sorø Golfklub
I juli havde vi vores årlige tur med overnatning. Vi havde valgt at kopiere 2017
turen til henholdsvis Harekær og Vallø, hvor vi benyttede vor greenfee mulighed til
at spille gratis begge steder. Igen med overnatning i Køge på hotel Niels Juel,
hvor vi jo havde et mellemværende fra året før, hvor vi ikke helt fik det vi var
blevet lovet med hensyn til bespisningen.
Det fik vi afregnet til alles tilfredshed.
Så var vi en tur i Dragør, ligeledes med efterfølgende spisning.
Vi havde jo også vor årlige venskabsmatch med onsdagsholdet og behøver jeg at sige
vi tabte igen. Selv Peder havde ikke forstået at nu ville vi ikke tabe igen!
Men som i formentlig har set, prøver vi igen.
Vi har også holdt klubmesterskab i

Mandagsklubben med følgende vindere:

Damerækken: Bente Monrad
Herrerækken: Gert Thrane
Tillykke til begge.
Vi har selvfølgelig også afholdt nat golf med begrænset antal deltagere.
Vi har i bestyrelsen haft den mening at det var en selvfølge, men har ikke indlagt
denne aften i det kommende program af to årsager.

Tilslutningen er behersket, og vi skulle ud og investere i nye bolde, hvilket er
temmelig pebret, da hver bold koster godt 100kr, så denne disciplin springer vi
over i år.
Vi har holdt vores 5. fødselsdagsturnering og afslutningsvis julegløgg i december.
Så må jeg nævne årets store skuffelse!
Det er selvfølgelig vores afslutningsfest i november, der til trods for den store
succes året før, ikke kunne samle nok tilslutning så den kunne afholdes.
Lad mig sige det lige ud. Det var ikke den sjoveste tur til Stranden
Forsamlingshus, for hvad ville det koste os?
Leje af lokaler og ikke mindst musikken?
Susanne tog det meget roligt, vi slap for at betale noget. Men jeg måtte selv ringe
til musikken, det ville hun ikke påtage sig. Jeg kunne godt høre på hende at det
ville nok komme til at koste, da manden formentlig stod uden job den aften.
Vi slap uden omkostninger for klubben.
Men det medfører at vi ikke tør kaste os ud i denne disciplin i år - desværre.
Der skal i den forbindelse lyde en ekstra stor tak til Strandens forsamlingshus,
der trofast stiller op med lækker bespisning til vore mandagsarr. eller grill og
sommerbuffet og natgolf.
Tak også til Skovgaard vine der flere gange i løbet af året har været sponsor.
Tak også til Brøndby Golfklub der lægger bane og tids reservering til.
Ib nævner kort afgang og tilgangen af medlemmer.
Status for 2019 vi er oppe på 106 medlemmer.
Hvad sker der så i det kommende år?
Alle har forhåbentligt set det udsendte aktivitets program.
Vi har allieret os med en ekspert ud i planlægning af diverse ture: Steen Simonsen
har givet en hånd med ideer og kontakt til diverse klubber og hoteller.
Det har betydet at vi har en tur til Sydsjælland.
Vi starter på Næstved Golf, så overnatter vi på Menstrup Kro og dagen efter spiller
vi banen Sydsjællands Golf, ved Mogenstrup.
Til august har vi indlagt en tur til Fyn med 2 overnatninger, nærmere betegnet
indlogeres vi på Markussens Hotel i Assens, hvor der er fri udskænkning af øl og
husets vin fra kl 15-21. Der er selvfølgelig morgenbuffet og middag begge dage.
Vi spiller to baner, Svendborg Golfklub, som vi spiller på vej til Assens og dagen
efter på Vestfyn Golf Klub.
Læg venligst mærke til at der er hurtig tilmelding og indbetaling til disse ture.
Det skyldes værelses reservering.

Vi har til begge ture sat et min.på 24 deltagere.
Tilmelding senest 1.06.19.
Et spændende og afvekslende program synes vi selv.
Husk at tilmelde jer på Golfbox, når der åbnes for tilmelding.
Til sidst vil jeg blot udtrykke en stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt
samarbejde i året.
Til slut vil jeg ønske jer alle et godt og tørt golf år.
3. Regnskabet gennemgået af Peder og Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr.300 for 2020
Dette blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen:
Ib Øberg, Kirsten Wahl og Peder Sustmann er på valg
Alle bliver genvalgt.
Suppleanter på valg:
Bodil Rosengreen og Steen Simonsen er valgt.
6. Revisor på valg:
Aksel Haraldsson er blevet valgt.
Revisorsuppleant: Ulla Forsberg er valgt.
7. Der er udsendt ændringsforslag til §1 i vedtægter for Mandagsseniorklubben i
Brøndby Golfklub.
Vi ønsker aldersgrænsen nedsat fra 60 år til 55 år.
(Den fulde ordlyd, kan ses på klubbens hjemmeside)
Bestyrelsen foreslår at man stemmer for forslaget.
Forslaget bliver vedtaget
8. Evt.
Der er indkommet et forslag fra medlem: Per Christiansen 130 -341
Syntes vi skulle kalde vores klub:
msbrøndby eller MS Brøndby.
I stedet for MSBGK, da man hver gang, når man skal sige navnet, er ved at kløjes i
det.....!
Per
130-341
Da Per ikke er tilstede og kan forklarer generalforsamlingen hvad han konkret
mener og vil med forslaget?

Bestyrelsen har drøftet sagen, og er enige om at foreslå generalforsamlingen at
stemme imod.
Forslaget bliver nedstemt

Brøndby den 01. april 2019

Ib Øberg
Formand.

Aksel Haraldsson
Dirigent

