Generalforsamling afholdt i Rømø Golfklub kl. 9.00 den 28 marts 2016
Ad 1. Valg af dirigent
Allan Frankert blev valgt som dirigent
Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Græsset bliver holdt pænt nede, og klippearbejdet er også okay. Teestederne er også blevet pænere
især på grund af, at der bliver brugt lidt mere gødning. Omkring 1. august begynder Greens at blive
bløde og svampede. Ved nogle har drænene ikke virket ordenligt, men for alle gælder det, at der
mangler vertikal skæring, og at der ikke proppes nok. Der skulle dog ske noget her i 2016.
På banens dag den 21. marts mødte 15 personer op.
Den 27. april – 1. maj 2015 afholdtes Ecco Tour. Da det kan være koldt ude på posterne, blev der
investeret i tre telte. Ligeledes blev der indkøbt borde og stole. Der var god opbakning fra
medlemmerne.
Touren skal fremover skifte mellem Rømø og Toftlund.
Ved klubmesterskabet den 5. september deltog 20 spillere og der var ca. 30 personer til middag om
aftenen.
Det er lykkedes Kirsten Markenstam, som det første medlem i klubben, med Hole in one på hul 17.
Klubbens brugsretsaftale med ejeren er ændret på nogle punkter, bl.a. det korrekte navn på baneejer,
medlemstyper, justering af priserne efter ønske fra ejeren. Vores priser er blevet hævet med
henholdsvis kr. 400,00 og kr. 500,00. Det kan ses på klubbens hjemmeside. Fuldtidsmedlemmer har
stadig adgang til Wellnes m.m. som hidtil. Greenfee er i 2016 sat til kr. 300,00, og vi må medtage
gæster til kr. 250,00.
Der har været holdt tre møder med baneejer, og det blevet besluttet at etablere et samarbejdsudvalg,
som mødes den første uge i hvert kvartal. Vi håber, vi hermed kan være med til at præge arbejdet på
banen. Endvidere blev det aftalt, at vi forsøger at finde interesserede, som vil give en hånd med på
banen. Vi vil i første omgang arbejde især med dræn og stier.
På klubbens hjemmeside er klubbens vedtægter lagt ind. Forsøgsvis er referater af
bestyrelsesmøderne også lagt ind. Der vil blive arbejdet lidt mere med nyhedsbreve.
Order of Merit kan spilles valgfrit fra onsdag til søndag. Der har været en udflugt til Marine Golf
Sylt, hvor vi havde afslutning. I 2016 holdes afslutningen på en dansk bane.
I 2016 er det Flemming Lassen og Gunter Gericke som sørger for opsamling af bolde på
Drivingrange, foretager banekontrol og besvarer spørgsmål.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet er blevet revideret den 28. december 2015.
Regnskabet godkendt.
Ad 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent.
Der budgetteres i 2016 med et underskud på kr. 2.235,00
Budgettet godkendt.
Kontingentfastsættelse for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017 uddelt og godkendt.
Ad 5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag fremkommet.
Ad 6. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag fremkommet
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalgt til bestyrelsen: Jens Jørgen Schmidt, Flemming Lassen og Christian Riggelsen
Ad 8. Valg af suppleanter
Genvalgt som suppleanter: Kim Møller og Inge Clausen
Ad 9. Valg af revisor
Genvalgt som revisor: Birthe Bach
Ad 10. Eventuelt
Der blev spurgt til udskiftning af børste til sko. Det hører ind under baneejer, og Flemming Lassen
bringer det i orden.
Klubmesterskabet er hidtil blevet afviklet en lørdag, hvor der spilles 27 huller afsluttet med
præmieoverrækkelse og fest middag. Det voldsomme vejr i 2015 betød at medlemmer har givet
udtryk for at 27 huller på en dag er i overkanten af hvad man har fysik til. En løsning kunne være at
det står medlemmerne frit for at spille 18 huller. De, der vælger dette, kan ikke blive klubmester,
men har mulighed for at blive årgangsmester.
Alternativt kunne mesterskabet afholdes over 2 dage med 18 huller hver dag hvor udnævnelse og
præmieoverrækkelse finder sted om søndagen efter endt spil. Festmiddagen flyttes til sidste
weekend i oktober, hvor der afholdes afslutningsmatch. Nogle af de fremmødte synes godt om
ideen, medens andre var imod ændring.
Det er bestyrelsen der i sidste ende træffer beslutning om en eventuel ændring i afviklingen af
klubmesterskab.
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