Referat af den ordinære generalforsamling i Simons Golf Club
Torsdag den 15. marts kl. 19.30
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.
Fremlæggelse af budget samt beslutning om evt. tillægskontingent
5.
Forslag fra bestyrelsen
6.
Forslag fra medlemmerne
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant
9.
Eventuelt

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent:
Formanden Henrik Dam bød velkommen
Til dirigent valgtes advokat John Hemming. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til punkter på dagsordenen.

Ad pkt. 2 – Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:
Kære medlemmer.
Velkommen til Simons Golf Clubs 26. generalforsamling, hvor jeg kort vil gøre status over, hvordan det er
gået klubben i 2017.
Banen
Banen har stået perfekt i 2017 og vi har fået fantastisk mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer og
gæster. Der er stadigvæk et issue med bunkers, som jeg ved, at greenkeeperne lægger meget arbejde i at
løse. Problemerne er oftest i forbindelse med kraftige regnskyl, som vi desværre har haft en del af og som
vejr-profeterne spår der kommer betydeligt flere af. Simons Golf A/S har i 2017 investeret i en maskine som
hurtigt kan tømme bunkerne for vand hvilket vi helt sikkert vil kunne mærke i det kommende år. Jeg
syntes personligt at bunkers i 2017 er blevet væsentlig forbedret.
Jeg vil i den forbindelse sige stor tak til Reamonn og hans stab for et fantastisk arbejde. Det er dejligt at se
dem udvise et stort og respektfuldt engagement og indsats for at banen har det niveau den har i dag.
Ligeledes vil jeg takke Jesper Zerlang for det store arbejde han lægger i baneudvalget.
For at vi kan opretholde samt forbedre standarden på vores bane, vil jeg gøre opmærksom på at vi som
medlemmer også selv har et stort ansvar. Vi er simpelthen ikke gode nok til at rive ordentlig efter os i
bunker, det bliver gjort sløset og overfladisk, og mange tydelige fodspor ses jævnligt. Riverne bliver også
”smidt” i bunkeren efter endt brug – grundighed og hensyn vil være vel set.
Jeg vil også gerne slå et slag for, at vi alle husker at rette nedslagsmærker og lægge turf på plads, jeg har
selv konstateret mange gange at det desværre ikke bliver gjort. Jeg synes at vi bør være meget bedre til
dette og i fællesskab huske vores medspillere på flittigere brug af pitchfork gavner alle.
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Det kan heller ikke passe, at man kan finde driving range bolde på banen eller cigaret skodder. Lad os
fremover hjælpe hinanden med at holde banen pæn og ren, så vi i fællesskab kan være stolte af at være
medlem af et af Danmarks fineste anlæg.
Nye Medlemmer
Vi har i 2017 fået mange nye medlemmer, nogle er vendt tilbage, nogle kommer fra andre klubber og
endelig er der helt nye golf medlemmer. Jeg vil meget gerne byde ALLE velkommen i klubben og håber at vi
alle tager pænt imod dem. Jeg vil gerne opfordre nye medlemmer til at melde sig til klubbens turneringer
samt i de respektive klubber som Herre/dame eller seniorklubben for der igennem at møde ”gamle”
medlemmer. Jeg har selv haft stor og udbytterig fornøjelse med dette.
Eliten
Eliten fik i 2017 et godt år i klubbens historie.
• Vores Seniorhold vandt DM sølv. Vi håber imidlertid at generobre guld i 2018.
• Vores 2. seniorhold blev nr. 2 i regions senior golf på Sjælland og rykkede dermed op i 3 division.
• Vores Damehold blev nr. 4 i elitedivisionen men blev i rækken da Furesøen valgte at trække sit
hold. Vi mener naturligvis også at holdet er berettiget til at være i elitedivisionen.
• Vores herrehold blev uændret i 3 division. Vi håber og tror at holdet vil få en god sæson samt
håber på en oprykning. Vi har også pga. mange nye spillere samt nogle unge dygtige talenter, valgt
at tilmelde et herrehold til kvalifikationsrækken.
• Vores veteranhold vandt 2. division og er nu i den bedste række.
Samtlige elitehold trænes af James & Lars som jeg i den anledning vil sige en stor tak til, for godt arbejde
og udbytterigt samarbejde gennem hele 2017
Vi har til den kommende sæson fået lavet et nyt og ambitiøst sportsudvalg som består af undertegnede,
Søren Mathiasen, Claus Strand, Michael Fischer samt naturligvis vores 2 vellidte trænere James & Lars.
Dette udvalg er allerede i gang med at planlægge yderligere tiltag så som mere fællestræning,
eliteturneringer samt træningstur. Alt sammen noget som koster flere penge som skal finansieres gennem
egenbetaling samt nye sponsorer, som udvalget også forsøger at skaffe.
Vi har også i 2018 fået et juniorudvalg til vores unge spillere der primært kommer fra forældre som er
medlemmer. Vi har meldt 3 hold til DGU-turneringer.
Vi håber på at disse tiltag, hvor der i øvrigt har været stor tilslutning, vil betyde at vi i 2018 får en stor
sæson gerne krydret med 1-2 DM-titler til klubben.
Samtlige 6 regionshold vandt deres rækker og gik videre til slutspillet. Det var imidlertid kun senior A samt
veteran B, som kom i slutfinalen på Sjælland, men begge tabte desværre finalen.

Turneringsudvalget
Turneringsudvalget har ligeledes i 2017 haft en god sæson med mange gode turneringer, som har budt
både på individuelle samt par/hold matcher. Ved disse lejligheder er der masser af muligheder for at møde
og spille med andre medlemmer af klubben, og jeg kan igen opfordre alle til at deltage. Der er allerede lagt
planer for 2018 og alle turneringer er opdateret i klubkalenderen og sponseret af nye og gamle sponsorer.
Tak Klaus Emil for et stort og flot arbejde.
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Klubbladet
Vores årlige klubblad udkom i december 2017. Det er 2. gang det udkommer i det nye format og vi har fået
mange roser for det. Hvis I har bemærkninger, forslag til indlæg, ideer, kommentarer, ris eller ros, er i altid
velkomne til at kontakte os.
En stor tak til JES samt Christine & Søren for det store arbejde I har lagt i det.
Hjemmeside
Udover klubbladet og nyhedsbreve, som blev sendt rundt, så er det i stigende grad blevet afløst med mere
information på vores nye flotte hjemmeside. Vi er meget stolte af den og vores sekretær Christine er meget
dygtig til at holde den ajour med nyheder i tæt samarbejde med A/S’et. Vi er meget glade for den store
trafik der er på hjemmesiden og hvis I har nogle kommentarer, gode billeder eller eventuelle forslag til
hjemmesiden, er I meget velkomne til at kontakte os.
Restaurant
Vi har i 2017 haft et godt samarbejde med restauratøren. Vi ser derfor positivt frem til 2018 til et nyt og
godt samarbejde og håber på jeres opbakning til dette. Skal I holde fest, runde fødselsdage, jubilæum, eller
andet, så er Dean altid klar med et godt tilbud.
Jubilæum
I forbindelse med vores jubilæum i 2018 kommer Europa Touren for Seniorer i juni 2018 til Simons.
Turneringen Shipco Masters bliver en kæmpe oplevelse. A/S’et bruger mange ressourcer og penge på dette
projekt og vi tror det bliver en stor oplevelse for alle os medlemmer at se vores gamle idoler, hvoraf jeg blot
kan nævne Colin Montgomerie, Laura Davis samt ikke mindst Ian Woosnam, som også var med til at åbne
banen for 25 år siden. Turneringen holdes fra den 1. til 3 juni og der spilles en pro-am den 30 og 31. maj.
Vi – klubben har i øvrigt fået tildelt 3 gratis partout billetter (alle dage) som kan afhentes i administrationen
eller Pro-shoppen når spillerafgiften er betalt.
Der skal bruges mange frivillige hjælpere, og vi har allerede fået stor opbakning til dette, men kan stadig
godt bruge flere. Fristen for tilmelding er derfor blevet forlænget til den 15. april. Mange tak til de der
allerede har meldt sig. Jeg ved at der snart kommer mere information ud til disse frivillige.
Fødselsdagsfest
Vi havde den 20. maj 2017 en stor turnering med efterfølgende fødselsdagsfest. Det blev efter alle kunstens
regler en super dag og en festlig aften med god stemning og dans til live band, godt arrangement drevet af
vores formand for festudvalget Torben Henriksen og som jeg gerne vil takke for dette arrangement.
I år har vi 25 års jubilæumsfest den 26. maj. Det bliver en kæmpedag for os alle og ikke mindst for Arne
Simonsen. Jeg vil som tidligere nævnt bede jer sætte et stort kryds i kalenderen. Det bliver en stor
oplevelse, som vi vil se med stor glæde tilbage på i mange år frem. Dagen starter med en turnering som
laves af James sammen med Klaus Emil.
Det er blot en uge inden Shipco Masters bliver afholdt, så jeg forestiller mig at vores bane står top trimmet
og endnu mere skarpt end normalt.
Mere information omkring arrangement, fest og turnering kommer snart.
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EGA handicap
Vi har stadigvæk et issue med at mange af vores medlemmer stadigvæk mangler et EGA-handicap. Vi kan
kun opfordre vores medlemmer til at re-etablere dette hurtigst muligt, så de kan deltage i turneringer.
INGEN deltagelse i turneringer uden!
Hvis man har spørgsmål eller kommentarer kan man henvende sig til Christine på klubbens kontor.
TAK
Inden jeg slutter af, vil jeg gerne sige stor tak til:
➢ Alle frivillige medlemmer som støtter klubben ved turneringer og arrangementer
➢ Bestyrelserne som sæsonen igennem / uge for uge sørger for velfungerende Klubber i Klubben.
➢ Alle vores sponsorer som år efter år støtter SGC
➢ Klubbens Pro’er James & Kløver for godt og solidt samarbejde og deres urokkelige tålmodighed
med os spillere
➢ Bent som altid er parat med fotoudstyret og en hjælpende hånd ved matcher, møder og fester.
➢ Reamonn og vores green keeper stab
➢ Simons Golf A/S for endnu et år med godt samarbejde
➢ Mine bestyrelsesmedlemmer
➢ Og selvfølgelig til vores klubsekretær Christine som altid står parat til at hjælpe uanset hvor og
hvornår, MANGE TAK for din meget store indsats.

Endelig vil jeg afslutningsvist ønske alle medlemmer en rigtig god golf sæson og hvis I har spørgsmål eller
kommentarer er I mere end velkomne til at kontakte os.
Det var ordene herfra.
Henrik
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

Ad pkt 3 og 4 Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017 og budget 2018:
Henrik Dam gennemgik det reviderede regnskab for 2017 og budgettet for 2018.
Ingen kommentarer til regnskabet fra salen.
Ingen kommentarer til budget fra salen.
Der var ikke stillet forslag om tillægskontingent.
Regnskab og budget blev herefter godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 5 – Forslag fra bestyrelsen:
Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

Ad pkt. 6 – Forslag fra medlemmerne:
Ingen indkomne forslag.
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Ad pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Dam er på valg og ønsker genvalg
Klaus Emil Nygaard er på valg og ønsker genvalg
Gitte Garnell er på valg og ønsker genvalg

Der blev ikke opstillet yderligere kandidater og samtlige opstillede blev valgt. Bestyrelsen består
herudover af Jesper Zerlang, Anne Broeng, Jes Funder Mikkelsen og Søren Mathiasen.

Ad pkt 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er Anette Thorburn, som erklærer sig villig til genvalg.
Som revisorsuppleant peger bestyrelsen på Max Nielsen
Der blev ikke opstillet andre kandidater og Anette Thorburn blev valgt som revisor Max Nielsen blev valgt
som revisorsuppleant.

Ad pkt. 9 – Eventuelt:
Helle Kruse Nielsen, medlem af Shipco Master hjælpergruppe, kunne oplyse at man nu har tilsagn fra 120
hjælpere, men man godt kan bruge mindst 30 mere. Christine sender info ud via golfbox og hjemmeside.

Morten Jæpelt, Scan Shipping – kunne med glæde orientere om Simon's Golf 25 års Jubiliæum – Shipco
Master/Staysure Tour – som markeres på bedste vis med fødselsdagsarrangement lørdag den 26. maj
samt Shipco Masters.
I den forbindelse vil Simon's Golf A/S gerne donere følgende alliancepladser til klubbens medlemmer:
Dameklubben: - 1 person én dag
Herreklubben: - 1 person én dag
Seniorklubben: -1 person én dag
Vinderne af klubbens "Forårspokal":
1 st prize: - 1 person to dage (lowest score netto from both A + B)
2 nd prize: - 1 person én dag (lowest score from the other row)
Der udover vil Simon's Golf A/S endvidere gerne donere deltagelse for 2 personer i Shipco Masters
Kvalifikationsturnering, der finder sted i dagen 30. april 2018 – 1. maj 2018
(Betingelser for deltagelse i såvel Alliancedagene som Kvalifikations Turneringen kan få ved henvendelse
til Henrik Bergquist).
Med ønskes om en god sæson til alle i Simon's Golf Club og et fantastisk 25 års jubilæum.
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