Referat af generalforsamlingen 13. marts 2018
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
Else Anderson blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Formand Niels Andersen fremlagde beretningen for året der gik.
H.C.Andersen Golfklub
Bestyrelsens beretning for 2017.
2017 blev et godt år for HCA Golfklub.
Vi holder medlemsantallet ca. på niveau med 2016 – og igen har tæt ved 50 nye
medlemmer fået banetilladelse.
Det viser jo samtidig så også vores største udfordring – nemlig at der hvert år
forsvinder mellem 30 og 50 medlemmer af mange forskellige årsager.
Vi var godt forberedt på årets start med planer og programmer lagt for
aktiviteterne i god tid.
Turneringsudvalget havde sammensat et spændende program, sponsorer var på
plads incl. nogle nye – velkommen til jer.
Begynderafdeling havde Ellen og Henriette helt styr på og alle klubber i klubben
kunne næsten ikke vente med at komme i gang.
Charlotte Reismer blev på mange måder et omdrejningspunkt i vores samarbejde
med baneejer og greenkeeper stab – Charlotte er en fantastisk blæksprutte, som på
meget diplomatisk og tålmodig vis kan få samarbejdet til at fungere – vi er meget
glade for den hjælp hun bidrager med og det fortsætter heldigvis i 2018.
På Fyn skete der en del i golfverdenen – Langesø droppede at have en klub, og det
bliver spændende at se, hvordan de så vil skabe et klubliv. I Kerteminde åbnede et
af de fineste golfanlæg Danmark nogensinde har set – dejligt at det blev på Fyn, så
vores ø kan blive endnu mere attraktiv at besøge, og forhåbentlig kommer der også
mange flere golfspillere til..
G5 samarbejdet fortsatte med samme succes som året før – ca 1000 golfspillere er
med og vores bane er den absolut mest besøgte og brugte, hvilket jo også er til gavn
for baneejer med lidt gode indtægter. Man kan jo næsten synes, at vi er blevet
Eventyr golfs vinterbane..;-)

Modernisering af klubhus trak ud, og vi er først kommet i gang med
dette her først i 2018, men det ser til gengæld spændende ud, og Marianne Høyer
og hendes mandeslæng er meget flittige.
I årets løb fik vi igen stjålet bolde fra driving range – men heldigvis har vi gode
sponsorer – En stor tak til Bilcentret A. Nielsen for igen at støtte op – denne gang
valgte vi gule bolde, i håb om at de ikke er så attraktive at stjæle!
Økonomien er i god gænge – Torben Knudsen har styr på alle vilde ideer, og vi
lander et fint resultat, hvor der er sat penge af til bl.a. modernisering af
klublokalet.
Vi havde i årets løb besøg af DGU`s udviklingskonsulent, som inspirerede
bestyrelsen i sin gennemgang af værktøjet ”golfspilleren i centrum”, som vi har
købt og benytter – ved at spørge medlemmerne og gæster om tilfredshed på en
masse punkter.
Vi har brugt medlemmer og gæsters svar til at forbedre oplevelsen ved at besøge og
spille banen og være medlem på en række punkter – stort som småt. Klubhuset er
bl.a. et af de steder der har været efterspurgt et hyggeligere miljø. Baneejer får også
en kopi af rapporterne, så greenkeeperstab, restaurant og kontor kan få indsigt i
mulige forbedringer, som vil glæde gæster og medlemmer.
I årets løb indstillede vi hul 16 – medlemmernes valg – til det bedste hul på banen,
som deltog i DGUs landsdækkende aktivitet med at finde de bedste golfhuller. Vi
blev desværre ikke udvalgt, men det gav da en del debat, hvor hul 14 også var i spil.
Årets gang
Sæsonen startede med et brag – 104 medlemmer (der var venteliste for første
gang) spillede Nordfyns Bank Åbningsmatch, og turneringerne og deltagerantallet
blev meget flot hele året igennem.
Vi noterer os, at det var det rigtige at sætte deltagergebyr ned til 50kr, undtaget i
åbningsmatch og pinsematchen.
Nogle af turneringer er blevet en tradition, som mange glæder sig til –
Åbningsmatchen og pinsematchen, som 2 af vores større sponsorer er vært for,
men også midsommermatchen, hvor vi spiller på årets længste dag og slutter med
grill på terrassen er blevet et hit af de store.
Ny sponsor er kommet til RC Kongen v/Kim Nannestad, og Techem Open v/Steen
Fahlmann samt progolf forårsturnering er andre fine turneringer der samler
klubben.

I april var det igen tid til golfens dag, som vi nu laver som en inviter
en ven dag også – åbent hus om formiddagen, og medlemmer med venner om
eftermiddagen, hvor vi slutter med grillpølser og hygge. Det er det arrangement
der absolut skaffer flest nye medlemmer til klubben, og vi gentager succesen i
2018.
Regionsgolf havde igen mange deltagere, styret med sikker hånd af Henriette.
Klubmesterskaber havde en ok tilslutning – vi kunne stadig godt tænke os flere
piger der deltog, og mange fine præstationer så dagens lys.
I efteråret fik vi en spændende udfordring – som nok blev årets bedste, sjoveste og
mest tankevækkende oplevelse, da vi var vært for DM i paragolf. At se spillere med
en arm, spille golf bedre end jeres formand nogensinde kan komme i nærheden af,
og udviklingshæmmede spille sublim golf med et helt fantastisk humør, var bare
en energi basker, som mange medlemmer heldigvis var med inde over. Mange gik
vidst rundt uden helt at kunne sætte ord på oplevelsen, men blot med et ønske om
at vi får lov at gentage det.
DM i paragolf var i øvrigt et resultat af Ellens Siggaards ihærdige indsats i 2016,
hvor vi blev godkendt som handicapegnet bane med diplom fra DGU.
Dette resultat og den meget store indsats, som Ellen har gjort for at
begynderafdelingen tager godt imod nye medlemmer gjorde at vi indstillede Ellen
til årets ildsjælepris 2016. I foråret blev vi så inviteret til kåringen, som foregik i
Otterup Hallen. Ellen med familie deltog og jeg selv og Britt repræsenterede
klubben. Det var en stor glæde for os at se Ellen blive kaldt op, og få overrakt
prisen som årets ildsjæl 2016 på Nordfyn. Det er fuldt fortjent.
Nye medlemmer
Det bringer mig hen til de aktiviteter vi har for at skabe og skaffe nye medlemmer.
Det er en af de absolut vigtigste opgaver vi har som klub, da det er med til at sikre
klubbens og banens fremtid – Flere medlemmer er = bedre økonomi for baneejer.
Næsten 50 nye fik de igennem nåleøjet i 2017 – takket være Åben Træning om
lørdagen, torsdage med mentor hjælp og spil på par3 banen, regelunderviserne
som sørger for at teorien er på plads. Kaninklubben, hvor der er hjælp, når man
bliver sluppet løs på stor bane. Rigtig mange frivillige er med inde over Ellen og
Henriettes program, og vi er klar igen i 2018 .

Det sportslige.
Regionsgolf havde en god sæson, hvor Senior B holdet igen gik videre, og nåede
kvartfinalen mod Tønder.
En hel del Hol-in-ones blev det til, og nu bliver de registreret i DGU, så alle kan se
hvem og hvor.
Men jeg vil godt fremhæve en enkelt i 2017 – Efter kun 2 måneder som begynder
oplevede Søren Klausen det vi er mange der går og håber på – nemlig at lave holein-one på hul 18. søren er i øvrigt allerede nu ned i hcp 17,8, så lidt talent har nok
også..
Klubmestre blev:
De frivillige
22 oktober afholdt vi igen årets medhjælpermatch, hvor vi gerne vil sige tak til alle
de frivillige hjælpere for indsatsen i året. 56 medlemmer deltog, men mange flere
bidrog.
Vi spiller en holdturnering med fine præmier og spiser en lækker gang mad med øl
og vand bagefter.
Den frivillige hjælp er helt uundværlig for både klub og baneejer.
Lige fra oprydning om foråret, stole sættes frem på terrasserne, medlemmer
samler bolde på driving range og tømmer skraldespande på banen, hjælpen i
begynderafdeling, turneringsudvalget, klubber i klubben, hjemmesiden, facebook
klubhus holdet o.sv. os.v.
Vi kan ikke undvære jer – jeg siger det lige igen – vi kan ikke undvære jer.
I 2018 øger vi behovet for frivilligt arbejde – vi tror på at det er med til at skabe
sammenhold og sjæl i klubben, og vi laver en øvelse, hvor vi indstiller til ikke at
sætte kontingent i vejret mod at vi har lovet baneejer at hjælpe lidt til med nogle
små opgaver i årets løb på banen – så får greenkeeperne mere tid til at klippe græs
og pleje greens. Dermed får vi en win-win situation, hvor vi sparer kontingent og
baneejer får lidt hjælp til at gøre banen endnu mere lækker.
I bestyrelsen sagde vi farvel til Jens Erik Jensen, som blev til Cafe Onkel, og vi bød
velkommen til Jørgen Simonsen, som nu har haft sit første år, og begynder at
kende rytmen. Vi forsøger at informere bredt og tit om de aktiviteter vi har i gang
– klubnyt og mails, og vi vil gerne sige tak for de roser vi har fået i de svar i har
givet i undersøgelsen ”golfspilleren i centrum” – det forpligter, og vi vil forsøge at
fortsætte stilen.

Som altid er medlemmerne meget velkommen til at kontakte
bestyrelsen, når ønsker m.m. dukker op.
Til sidst skal alle medlemmer – også de der ikke kan finde tid til det frivillige –
have en stor tak for jeres måde at være på, når vi mødes på banen – bestyrelsen
føler en stor opbakning og det gør arbejdet i bestyrelsen sjovt (for det meste) og vi
glæder os til 2018 sæsonen.
Med disse ord vil jeg overdrage beretningen til bestyrelsen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Torben Knudsen fremlagde regnskabet for 2017. Der blev spurgt
ind til flexmedlemsskab, som vi nok ikke skal have ret mange flere af, hvi
vi skal kunne klare det økonomisk. Det sociale er også en faktor her.
4. Fremlæggelse af budget og medlemskontingent
Kasserer Torben Knudsen fremlagde budget for 2018. Bestyrelsen ønsker
at have uændret kontingent. Niels fortalte om, hvordan det kunne være
muligt ved hjælp af mindre frivillige opgaver på banen. Der kommer flere
oplysninger senere.
5. Indkomne forslag
Der var ved fristen udløb ikke indkommet nogen forslag til fremlæggelse på
generalforsamling.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (vælges for 2 år)
I bestyrelsen er p.t:
Henriette S. Andersen (ønskede ikke genvalg)
Marianne Høyer Hansen (villig til genvalg)
Torben Knudsen (villig til genvalg)
Niels Andersen (ikke på valg)
Jørgen Simonsen (ikke på valg)
Ellen Siggaard (ikke på valg)
Torben Skjødt (ikke på valg)
Bestyrelsen foreslår genvalg af de 3 og nyvalg af Mette Jørgensen.
Suppleanter p.t:
Steen Sørensen (er fraflyttet) Morten Lindstrøm foreslås
Steen Fahlmann Nielsen (villig til genvalg)
Valg blev gennemført som foreslået
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. (vælges for 2 år)
Revisor er p.t. Poul Rasmussen (villig til genvalg)

Revisorsuppleant er p.t. Horst-Dieter Hartmann, (ønskede
ikke genvalg)
Poul Rasmussen blev genvalgt og Ib Lund Jensen blev valgt i stedet for
Horst-Dieter Hartmann.
8. Eventuelt
 Ellen fortalte om Golfens dag den 22/4.
 Der blev også fortalt om et nyt tiltag, hvor vi kan invitere en ven med
på banen ved en flagordning. (mere herom senere)
 Der var forslag oppe om, hvordan vi kan holde ”det nye klubhus” i
god stand. Skal gæster have adgang?
 Forespørgsel om banekontrol i den nye sæson. Per er klar!
 Der var også en snak om nedslagsmærker/passe på banen generelt,
som mundede ud i et ønske om en fælles kultur, der handler om god
opførsel på banen i det hele taget.
 Problematikken om frost på greens blev også nævnt.
Formand Niels Andersen holdt takketale for Henriette; - tak for indsatsen i
bestyrelsen. Ellen holdt også tale for Henriette og takkede for hendes store
indsats. Herefter sagde Niels tak til Else for at have styret
generalforsamlingen godt endnu en gang.
Referat skrevet af Marianne Høyer

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Øvrige medlemmer

Niels Andersen
Jørgen Simonsen
Torben Knudsen
Marianne Høyer Hansen
Ellen Siggaard
Mette Jørgensen
Torben Skjødt

Godkendt af dirigent Else Anderson:
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