Referat af PMK Årsmøde, 17. februar 2019
•

Povl bød velkommen til en ny PMK sæson
Speciel velkomst til fem nye par – hvoraf to par var til stede:
Lillian Agerklint & Peter Maaløe
Hanne Bak & Torben Skarsfelt
Lene & Anders Ljungqvist
Charlotte Munck & Niels Højlyng
Susanne Hauberg & Carsten Kærgaard
Opdateret medlemsliste er lagt på PMK’s hjemmeside.

•

Kaptajnernes beretning
Povl aflagde beretning på kaptajnernes vegne.
PMK har i 2018 haft 6 meget vellykkede hjemmebaneturneringer.
Udebaneturneringen blev i 2018 afviklet i Sverige, hvor vi boede og spiste (fantastisk) på
Kastanjelunds Wärdshus og spillede golf på Degeberga og Kristianstads Golfklubb i Åhus – alt
i alt et fantastisk arrangement.
Klubben har, ligesom i tidligere år, været præget af stor entusiasme og godt humør, og
kaptajnerne takkede alle medlemmer for stor opbakning i klubbens 15. år.

•

PMK’s fremtid i Furesø Golfklub
PMK har gennem længere tid været udsat for et betydeligt pres fra Bestyrelsen, og Povl
redegjorde i detaljer for hændelsesforløbet i de seneste måneder.
Bestyrelsens anke over for PMK består i, at PMK er en ”lukket” klub, og at PMK spiller i
weekends, og det var i udgangspunktet Bestyrelsens ønske, at der i fremtiden kun blev lavet
åbne parturneringer i klubregi.
Efter PMK’s årsmøde har kaptajnerne afholdt to møder med golfklubbens bestyrelsesformand.
Konsekvenserne af møderne er følgende:
PMK vil ikke længere være registreret som en KiK.
PMK vil derfor heller ikke blive inviteret til at deltage i traditionelle KiK arrangementer.
PMK vil fortsat have mulighed for at gennemføre de planlagte aktiviteter.
Det forudsætter dog, at PMK’s medlemmer udleverer deres passwords til Golfbox, da PMK’s
kaptajner ikke længere får rettigheder til at booke tider for alle i Golfbox.
Kaptajnerne håber og tror på en lys og lykkelig fremtid for ParMatchKlubben.
Vi vil samtidigt opfordre til, at man ved den kommende generalforsamling i Furesø Golfklub
om muligt stemmer på bestyrelseskandidater, som er positivt stemt over for ParMatchKlubbens
aktiviteter og andre gode sociale udfoldelser i Furesø Golfklub (KiK).

•

Fremlæggelse af aktivitetsprogram for 2019
Povl gennemgik aktivitetsprogrammet for den kommende sæson, herunder vort
udebanearrangement i august, hvor vi skal bo på Hotel Saxkjøbing (Claus Meyers hotel), og vi
skal spille golfbanerne Maribo Sø og Falster.
Aktivitetsprogrammet er lagt på PMK’s hjemmeside.
Vedrørende tidsbestilling vil man i den kommende sæson have 4 reservationer i systemet, og
det vil være muligt at booke op til 22 dage før spilletidspunktet. – det vil sige, at startlisten skal
være klar godt og vel 3 uger før en turnering.
HUSK derfor, at hver spiller skal have én ledig reservation, som kaptajnerne kan
anvende ved booking af PMK tid.
Generalforsamlingen gav fuld opbakning til, at PMK’s medlemmer udleverer password
til Golfbox til kaptajnerne, således at samlet booking kan finde sted.

•

Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen.

•

Aflæggelse af revideret regnskab
Kurt aflagde regnskab for 2018. Regnskabet er revideret af René i december 2018.
PMK starter det nye år med en beholdning på kr. 17.000, hvilket kaptajnerne synes er meget
tilfredsstillende.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

•

Fremlæggelse af budget og forslag til næste års kontingent
Kurt gennemgik budgettet for 2019.
Kaptajnerne foreslog uændret kontingent, således at kontingentet for 2019 er kr. 600 per par.
Kontingentet for passivt medlemskab er kr. 150.
Turneringsfee er fortsat kr. 60 per par.
Budget blev godkendt.

•

Eventuelt
Intet specielt.
Der fulgte herefter en hyggelig og velsmagende middag, og som sædvanligt var der god
stemning ved bordene.
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