Kære alle,
mange tak for sidst til vores generalforsamling den 10.02.2022! Der var et flot fremmøde og en god dialog
på mødet.
Som I, der ikke har været med til generalforsamlingen sikkert har læst i referatet fra aftenen, blev der valgt
to nye medlemmer ind i bestyrelsen. Vi byder både Rusty Seltz og Mette Gravgaard hjertelig velkommen i
bestyrelsen og glæder os til at fortsætte det gode arbejde for klubben.
I har sikkert også læst, at Søren Vinther (vores bestyrelsesmedlem/tidligere næstformand) er blevet ansat
som greenkeeper i klubben fra starten af marts måned. Der blev drøftet frem og tilbage, om dette ville
kunne give nogle udfordringer med et bestyrelsesmedlem som samtidig er ansat i klubben, samt noget
inhabilitet specielt i forhold til eventuelle personalesager. Grundlæggende var vi i bestyrelsen inden
generalforsamlingen klar til at afprøve dette og give det en chance. Konstitueringsmødet efter
generalforsamlingen sluttede efter længere drøftelser med at Søren blev valgt som formand. I weekenden
efter generalforsamlingen er Søren dog selv kommet så meget i tvivl, om dette vil være en gangbar løsning,
at han valgte at trække sig både som formand og fra bestyrelsen i det hele taget.
Denne beslutning havde ingen af os lige set komme, ligesom vores nyvalgte suppleant Tobias Olesen nok
ikke havde set at blive spurgt om han vil indtræde i bestyrelsen med det samme. Dette sagde han heldigvis
ja til, hvilket vi glæder os meget over!
Vi vil gerne takke Søren for hans store indsats i bestyrelsen og for klubben! Søren har sagt ja til at fortsat
arbejde i matchudvalget i klubben, hvilket vi er meget glade for!
Så den nye bestyrelse i Holmsland Klit Golfklub ser ud som følger:
Sebastian Schaper (formand), Thomas Andersen (næstformand), Freddy Sunesen (kasserer), Mette
Gravgaard (sekretær), Knud Jeppesen, Rusty Seltz og Tobias Olesen.
Set i bagklogskabets klare lys, kunne hele situationen omkring Sørens virke i bestyrelsen have været
håndteret anderledes og tidligere i forløbet (vil sige inden generalforsamlingen), men det kan vi kun tag ved
lære af.
Vi glæder os over at have fundet en ny greenkeeper i stedet for Kim Bugge i person af Søren!
Medlemmerne af de forskellige udvalg i klubben vil være at finde på hjemmesiden, dette vil jeg ikke trætte
jer med i dette skriv!
Vi ser frem til endnu en fantastisk sæson med masser af gode golfoplevelser på vores lækre bane!
Mange hilsner
Sebastian Schaper

