RAMLER årsmøde – referat
Mødet blev afholdt den 22. februar 2022.

Der var 35 medlemmer der deltog i årsmøde (heraf ved 27 tilmeldt via Golfbox).
Arild indvilgede i at være referent på mødet.
1. Valg af dirigent
OverRamler Erik bød velkommen og foreslog at John blev valgt som dirigent. John konstaterede at
årsmødet var indkaldt efter reglerne, og gav ordet videre til Overramleren.
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson samt planer for den kommende sæson
OverRamler Erik stod for beretningen.
Der har været rigtig meget arbejde udført på banen. Banen har det ikke så godt på greens, da der er
svamp. Alle bunkerne har fået udskiftet og kant skåret. Buske og træer er klippet mm. Et flot arbejde
af greenkeeperne og de frivillige.
2021 startede også med Covid19, så vores opstart blev præget af dette. Årsmødet blev først holdt i
august pga. dette.
Vi sluttede med 120 aktive medlemmer, og et fremmøde på ca. 70 hver tirsdag. Sverigesturen blev
også aflyst.
Restauranten: Heidi er startet godt op. Er der problemer mht. maden så sig det med samme s å det
kan blive rettet.
Hulspil 21: Marc vandt over Søren Hjul. Ole fortsætter som ansvarlig for hulspils turneringen. Nyt:
Der spilles med fuldt hcp. I hulspils turneringen.
Rydercup: Søren er også kaptajn i 22, hvor vi skal spille i Skovbo.
Sverigestur: Arild er turansvarlig, og stedet hvor vi skal spille er: Araslöv
Italiens turen ser ud til at blive afviklet i april i år.
Årets rutsjer index: Torben Correll 4,6 ned fra 36,3 til 31,7 og i procent Henrik Jørgensen fra 7,8 til
3,8 svarende til 49,3%.... Flot af begge to
ÅRETS RAMLER: Henrik Pedersen 152 point!!!! Runner up Johnny Nielsen 114 point
En Sørgelig meddelelse: Søren Kragh er død efter kort tids sygdom
Beretningen er taget til efterretning
3. Forelæggelse af regnskab
Vi har haft flere indtægter pga. flere medlemmer. Kim(Pro) har støttet klubben med et godt tilbud på
bolde. Regnskab godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Vi fastholder kontingentet på 375 kr.
5. Bestyrelsens forslag
Intet

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
7. Valg af Bestyrelse
Erik træder tilbage som OverRamler, men fortsætter i bestyrelsen
Henrik Vallø stopper i Bestyrelsen. Ramlerne siger tak for hans arbejde for Ramlerne
Flemming G. Nielsen blev valgt ind i Bestyrelsen
Bent Nielsen bliver tilknyttet bestyrelsen som hjælper
8. Eventuelt
Husk at tilmelde dig til diverse hold på golfbox (SeniorA, VeteranA, SuperVeteran mm)
Johnny Mild foreslog at man forsøgte at lave fælles ture en gang måneden til andre baner
Der arbejdes på en Bunny/Ramler/Senior turnering i år.
Forslag om man kun kan tilmelde 3 bolde om tirsdagen. Det viser sig at der kun er 5-6 faste bolde,
så forslaget frafaldes
Ramler nyhed: Paul Birger er trådt ud af klubbens bestyrelse.
Palle opfordre at alle at melde sig til bestyrelsesarbejdet i GCH
Kommunikationen til Ramlerne er ikke optimal. Der er kun 40 der har tilmeldt sig til Facebook siden.
Bestyrelsen vil forsøge at sende nyhedsbrev ud på mail.
!!!! Kim faldt om på hul 8 med hjerte problemer, det var heldigt at der var hjerteløbere samt
golfspillere der kunne hjælpe ham indtil ambulancen kom.
Tak for god ro og orden
For referatet Arild

