Generalforsamling afholdt i Rømø Golfklub kl. 9.00 den 17. april 2017
Ad 1. Valg af dirigent
Palle Bach blev valgt som dirigent
Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Dræn render er blevet fyldt op med muld.
Stier, især stien fra hul 4 til hul 5, er blevet mindre vandige og smadrede ved hjælp af rullegræs og
jord.
For at undgå opstuvning af vand i grøfterne er der blevet monteret højvandslukkere.
Tidsler og andet ukrudt er blevet slået ned ved hjælp af en bestilt brakpudser. Der er nu investeret i
egen brakpudser (klipper)
Grøftekanterne er blevet klippet, hvor grøfterne krydser Fairway. Intention om at det fortsætter i
2017.
Udenfor Bagroom er der opsat cykelstativer, betalt af klubben, samt en palletrappe ved
Rangeautomaten.
Klubmedlemmer har hjulpet med propning og vertikalskæring af Greens.
Der var planlagt 5 matcher, dog måtte turneringen i juli aflyses på grund af for få tilmeldinger.
Der blev arrangeret en Enjoy Match, som afholdes for husejere (Enjoy) og medlemmer af Rømø
Golfklub. Der var 36 tilmeldte til matchen, og det er derfor besluttet at tilbyde en lignende match i
2017.
Klubmesterskabet blev afholdt den 3. og 4. september og blev afviklet over to dage med 2 X 18
huller.
Der er blevet afholdt tre møder i samarbejdsudvalget, hvor der blev drøftet receptions- og
baneforhold, muligheder for forbedringer, bedre arbejdsgange. Kontingenter for 2017 blev fastlagt,
og den eneste ændring er en stigning på kr. 50,- for fuldt medlemskab. Greenfee stiger fra kr. 300,til kr. 350,- for perioden 1. april til 31. oktober. Vinter greenfee kr. 200,- dækker perioden 1.
november til 31. marts. Gæster kan medtages for kr. 250,- om sommeren og kr. 200,- om vinteren.
På hjemmesiden mangler især et felt, hvor der kan skrives om kommende aktiviteter, nyheder o.
lign. Om den ændring af hjemmesiden, som er sket med hjælp af webmasteren på Enjoy, er endelig
er ikke afklaret, og helt færdig bliver den nok aldrig.
Order of Merit kan spilles valgfrit fra onsdag til søndag. Der har været en udflugt til Sønderjyllands
Golfklub til afslutningsmatch. En vellykket tur med en smuk golfbane og dejlig restaurant. I 2017
vil afslutningsmatchen blive afholdt i Tyskland.
Den 26. november var der en tur til Budersand på Sild, og det blev en vellykket dag.

Det er fortsat Flemming Lassen og Gunter Gericke, som sørger for opsamling af bolde på
Drivingrange og fører banekontrol samt besvarer spørgsmål.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet er blevet revideret den 3. februar 2017.
Regnskabet godkendt.
Ad 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent.
Der budgetteres i 2017 med et overskud på kr. 50,Budgettet godkendt.
Kontingentfastsættelse for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 uddelt og godkendt.
Ad 5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag fremkommet.
Ad 6. Forslag fra medlemmer
Forslag fra Allan Frankert:
Ønsker samarbejde med andre klubber f. eks Ribe, Toftlund og Tønder.
Noget lig det samarbejde disse 3 klubber havde i 2016 hvor man ud over sit almindelige
klubkontingent betalte kr. 500,- pr bane. Og dermed fik fri spilleret.
Muligheder for deltagelse af andre klubber blev også nævnt.
Bestyrelsen fremlægger forslaget til baneejer.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt til bestyrelsen: Jørgen Madsen og Kim Møller
Ad 8. Valg af suppleanter
Valg af suppleanter: Jan Rasmussen og Inge Clausen genvalgt
Ad 9. Valg af revisor
Valgt som revisor: Palle Bach
Ad 10. Eventuelt
Der fremkom intet under dette punkt.
Referent
Lykke Christensen

