Generalforsamling 11. marts 2010 kl. 13.00
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer.

Pkt. 1 Valg af dirigent
Traditionen tro foreslog bestyrelsen Terkild Klint som dirigent, hvilket blev vedtaget med klapsalver.
Herefter gav formanden ordet til dirigenten.
Dirigenten takkede for valget og berettede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden Gert.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Gert fremlagde beretningen, som bliver lagt ud på nettet. Bød også greenkeeper Anders velkommen. Han vil
fortælle nyt om vores golfbane.
Dirigenten takkede for beretningen og åbnede for spørgsmål fra forsamlingen.
Frede: Vi har nu en venteliste på 30 medlemmer og der er kun 1 til 3 medlemmer der kommer ind pr. år.
Hvad med at sænke hcp. grænsen til 36?? Tak for en god behandling iøvrigt.
Elisabeth: Skal der være hcp. grænse i Trekantsturneringen?
Mogens: Hvis hcp. grænsen sænkes, vil der komme færre damer.
Formanden:
Svar til Frede: Det er et godt forslag.
Svar til Elisabeth: Hcp. grænsen er 36, men i årene 2009 og 2010 kan spillere ,der siden 25 juli 2008 har
været medlem af Kalundborg Senior-Golf, deltage i trekantturneringen uanset handicapkravet på 36. Fra
2011 vil handicapkravet være 36, også for Kalundborgs deltagere.
Svar til Mogens: Det er rigtigt, at vi har for få damer med. Da vi spillede sidst på hjemmebane havde vi kun 5
damer med, og da det er de 5 bedste resultater der tæller, er det jo ikke så godt. Vi kan kun håbe på bedre
tilslutning.
Dirigenten – flere spørgsmål? Hvis ikke, overlades ordet til kassereren, Carl-Erik.
Pkt.3. Regnskab og budget 2010
Carl-Erik gennemgår regnskaberne.
Dirigenten: Er der spørgsmål til kassereren? Ingen spørgsmål til regnskabet, som godkendes med klapsalver.
Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 250kr. helårlig.
Efter at dirigenten har konstateret, at ingen har indvendinger, vedtages dette med klapsalver.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Formanden konstaterer, at der ikke er indkommet nogen forslag.

Pkt. 6. a. Valg til bestyrelsen
På valg er følgende : Tove Gabe, som genvælges med akklamation.
Inger Petersen, som genvælges med akklamation.
Carl-Erik Jensen, som genvælges med akklamation.
Frank Weiner, som genvælges med akklamation.
.
Pkt. 6. b. Valg af 1 suppleant
Som suppleant blev Sidsel Hee foreslået og valgt.
Dirigenten: Alle forslag er vedtaget og godkendt.
Pkt.7. Valg af revisor
Som revisor er Frank Hansen villig til genvalg. Dette bliver vedtaget ved klapsalver.
Dirigenten: Frank Hansen er godkendt som revisor.
Pkt. 8 Eventuelt.
Dirigenten: Er der spørgsmål til eventuelt?
Lisbeth: Banens 2 toiletter er under al kritik. De er meget uhygiejniske og beskidte. Vi kan heller
ikke byde banens gæster sådan noget.
Formanden: Til det vil jeg sige at golfklubben har generalforsamling i denne måned,så kan vi møde op og
sige at de skal gøre noget ved toiletterne på hul 3 og 15.
Jens Jørgen: Jeg er ked af at spilledagen bliver flyttet fra mandag til torsdag. Jeg har spillet sommer som
vinter mandag, onsdag og fredag. Kan vi arbejde på at få spilledagen tilbage til mandag?
Formanden: Du kan spille de dage du vil, men seniorklubben har nu spilledag torsdag og sådan bliver det.
Dirigenten: Hovedklubben har på det kraftigste opfordret til, at seniorene spiller torsdag i stedet for
mandag.
Ruth: Kan vi stadig spille mandag?
Formanden: Vi er nødt til at acceptere hovedklubbens argumenter. Hvis vi kommer 100 medlemmer, kan
banepersonalet ikke lave noget. Seniorklubben er blevet større. Men lad os høre hvad greenkeeper Anders
har at sige om lidt.
Steen: Vi har oplevet en bane, som ikke var vedligeholdt. Nu er vi stolte af pleje og forhold på banen.
Carl-Erik: Kalundborg Golfklubs hjemmeside om Seniorklubben er forkert. Husk at Seniorklubben har egen
hjemmeside, som er printvenlig og korrekt.
Frank H: Skal vi bestille tid på nettet?
Formanden: Torsdag bliver banen lukket fra kl.07 til kl.13. Vi har banen for os selv, så der skal ikke bestilles
tid. Når banen er åben, kan der bestilles tid, men hver anden start bliver reserveret til boldrende. Tak til
Terkild for god generalforsamlingsorden og tak til medlemmerne som deltog. Nu skal vi høre Anders, som
vil fortælle lidt om banens pleje i det nye år.
Dirigenten: Til afslutning vil jeg takke for god ro og orden og give ordet til Anders.
Anders:
Der bliver stillet større krav til banen. Som I ved er vi en af de få baner, der ikke bruger sprøjtemidler. Der
skal derfor vertikalklippes og prikles betydeligt mere for at styrke græsvæksten, hvorfor vi nu har to
fairwayklippere.

Baneudvalget har lavet en 10årsplan, hvori nye udfordringer indgår for at opnå en standard, som er
betydelig bedre end hidtil. Blandt andet planer om en åben å tværs over hul 4 i stedet for den nuværende
rørføring. Forsingdal opfordrede til, at koterne checkes grundigt før beslutningen tages, da man kunne
risikere, at tømme søerne for vand. Hul 4 bliver sværere, ligesom der er planer om at forlænge hul 6.
Naturfredningen er med i planlægningen og også medbestemmende for f.eks. Hvilket sand vi må have i
bunkerne. Det skal være egnstypisk,rødbrunt grus .Baneudvalget er gået fra kornstørrelse 0,8 til 0,4. Gruset
skulle vaskes og ligge et års tid. Et medlem foreslog, at man købte grus fra Igelsø, idet det ikke skulle vaskes .
Vedrørende åbningsmatch den 25. marts bliver hul 1 til 9 lukket, pga. frost i jorden og vand, men hul 10 til
18 er åbne.
Dette er bare en brøkdel af det Anders fortalte,så jeg håber alle havde ørerne åbne for alle de kloge ord.
Formanden: En stor tak til Anders. Tak for dit store arbejde og tak fordi du har højnet niveauet.
Referent.: Tove Gabe.

Dirigent: Terkild Klint

