
Ramlerne årsmøde 5. februar 2019 kl. 19.00  

Velkomst ved overramler Erik. Tilstede 27 Ramlere. 

Vi mindedes ved et øjebliks stilhed og eftertænksomhed Tom og Calle.  

Dagsorden i henhold til vedtægter. 

1#. Valg af dirigent: John Dybdal enstemmigt valgt. 

John takkede for valg og konstaterede, at årsmødet var indkaldt korrekt. 

2#. En (kort ) beretning af sæson 2018. 

Ved 2018’s afslutning 123 Ramlere, hvoraf 10 er elitespillere, som er til stor inspiration for de øvrige.  15,5 i 
hcp gennemsnit. 

Tirsdagsmatcherne havde i gennemsnit 70 deltagere. 

Ramlerturen til England i april havde 28 deltagere. Vinder Jørgen Kunnerup foran Nikolaj von Scholten. 
Efter åbning af tilmelding for alle Ramlere til 2019’s tur kun 20 tilmeldinger. 

Den traditionelle Sverigestur i september havde 40 deltagere. Kim Gertsen vinder, også af Pub2 pokalen. 

Overramleren takkede Majken og Lars for deres fine indsats i Restaurationen og ønskede dem held og lykke 
i fremtiden. 

Hulspil turneringen blev et opgør mellem Henrik og Christian, med Henrik som vinder efter en tæt match. 
Ole ønsker forslag til forbedringer / ændringer af turneringen. 

Ryder Cup match mod Skovbo endte desværre endnu en gang med nederlag på Skovbo’s bane. Holdkaptajn 
Søren Juhl opfordrer alle interesserede, uanset handicap til at melde sig. Årets Ryder Cup match mod 
Skovbo bliver i starten af august. 

Årets Ramler: Nikolaj von Scholten. Årets rutsjer Jens Søgaard og i % Nick Ihler. 

2 x gange banerekord fra gul tee, endda samme aften. Først Christian Skov med 64 slag og derefter Nick 
Ihler med 63 slag. Imponerende flot. Hele 6 slag bedre end den tidligere rekord. 

I sæson 2019: P.t. 114 potentielle Ramlere. Som altid, medlemskab af Ramlerne kræver medlemskab af GC 
Harekær under en eller anden form. 

Handicapgruppe inddeling: 

A uændret til 10:8 = 28 spillere 

B ændres fra 10:9 til 15.0 = 27 spillere 

C ændres fra 15.1 til 18.4 = 28spillere 

D uændret fra 18.5 til 54 = 31 spillere 
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Overamleren takkede Ole Høier, Søren Juhl og Finn Schultz for årets indsats omkring henholdsvis 
hulspilsturnering, Ryder Cup og vanskelige, til tider umulige pindplaceringer. 

En særdeles stor tak til sponsorer, buschauffør, greenkeepere, sandwichsmører Jan og alle øvrige der har 
ydet en indsats til gavn for Ramlerne i 2018.  

Beretning godkendt. 

3# Gennemgang af regnskab. 

Willy præsenterede kort årets regnskab og 2019’s budget.  Godkendt. 

4# Fastsættelse af kontingent. 

Fortsat fastsat til 375,- kr. Indbetales på Reg.nr.:	4424	Konto	nr.:	4869	121	797. 

 Deltagelsesgebyr til hulspilsturneringen kr. 150,- indbetales på samme kontonr., gerne sammen med 
kontingent. 

5# Bestyrelsens forslag. 

Ingen forslag 

6# Indkomne forslag fra medlemmerne. 

Ingen indkomne forslag. 

7# Valg af bestyrelse. 

Alle modtog genvalg med stort applaus. Bestyrelse opfordrer interesserede til bestyrelsen til at melde sig. 
Der er behov for tilførsel af nye og gerne yngre kræfter. 

8# Eventuelt. 

Følgende emner blev fremlagt og eller debatteret: 

Matchplan. 

Ændring af Sveriges tur. Arild undersøger muligheder og pris. 

2 dages tur somewhere ? 

Golfetikette. 

Præmiesponsorer. 

Husk at tilmelde til Regionsgolf og Mixgolf hvis interesseret. 

Generalforsamling i GC Harekær 

Tilgang af nye Ramlere. Venligst reklamer for  Ramlerne,  vores gode sociale klubliv  og vores bane. 
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Anden fordeling af boldene i tirsdagsmatcherne. Willy undersøger muligheden for opsætning i Golfbox , der 
vil gøre det muligt at sammensætte tilfældige bolde.  F.eks en gang pr. måned og i afgrænset tidsrum. 

Finn Schultz opfordrede alle til at deltage i Regelkursus. Der er mange nye ændringer. Der afholdes kursus / 
regelgennemgang den 5. marts. Tilmelding via Golfbox. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Også tak til Overamlerens mor for kagen. 

Overramleren takkede ligeledes og ønskede alle en god kommende sæson med start den 7. april 2019.  

 

 

Roskilde den 15.02.2019 

Referent: 

 

Jens Kolding 


