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GOLFSÆSON 2018 ER NU PLANLAGT
Golfsæsonen 2018 for IFK nærmer sig og golfudvalget har valgt årets baner og turneringer. I den løbende
turnering, der starter i slutningen af april og slutter ved udgangen af september, her er det muligt at spille
med i 7 turneringer fordelt med 4 ordinære turneringer, Værnenes Match og DMI Forbundsmesterskabet,
der jo som sædvanlig afvikles over 2 dag. I år er det Dronninglund og Sæby Golfklubber der spilles på i
dagene 12. og 13. SEP.
Golfudvalget har deres egen hjemmeside der hedder www.ifkgolf.dk. På denne hjemmeside vil der som
sædvanlig blive lagt diverse information ud om den kommende golfsæson.
Har du lyst til at blive kontaktet om nyt fra denne hjemmeside, kan du tilmelde dig hjemmeside via mail til
Lasse Søgaard på: lassekroghsoegaard@gmail.com
Værnenes Match bliver gennemført på Stensballegård Golfklub bane, torsdag den 28. JUN, (invitation
følger).
De 4 ordinære turneringer spilles på følgende baner:
 Silkeborg Ry Golf Klub, 26. april, første start kl. 11:24, allerede nu kan du booke tid i Golfboks.
 Trehøje Golf Klub, 11. maj, første start kl. 09:51.
 Tange Sø Golf Klub, 02. AUG, første start kl. 10:00.
 Søhøjlandet Golf Klub, slutningen af september.
Endelig men ikke mindst har IFK den brave kamp, RYDERCUP mod Flyvestation Skrydstrup (IFS). Dette
foregår på GUT APELDÖR Golfbane i Tyskland den 14. og 15. JUN 2018. IFK Golfudvalg skal stille med
12 spillere, så blandt de spillere der tilmelder sig, bliver der 12 m/k udtaget. Du kan tilmelde dig nu.
Tilmelding til de 4 ordinære turneringer foregår som sædvanlig via Golfboks,
Golfudvalget ser frem til en fantastisk sæson, og vi håber selvfølgelig på mange deltagere gennem hele
sæsonen. Spred budskabet og få flere til at deltage.
Vi ses, IFK golfudvalg, Kim og Lasse. (2551 1859 – 2683 5978)

ÅBNINGSMATCH I KARUP Å GOLFKLUB
Karup Å Golfklub indbyder herved alle golfspillere i IFK til åbningsmatch lørdag den 14. APR,
med Gunstart kl. 10:00. Alle er velkommen, tilmelding via Golfboks, Greenfee 125 kr. match
fee 50 kr. Arrangementet dækkes ikke af IFK. Fine præmier fra OBH-Nordica.

IFK GENERALFORSAMLING
IFK generalforsamling der foregik på KFUM Soldaterhjem torsdag den 15. marts, havde ikke den større
bevågenhed blandt IFK’ s godt 1300 medlemmer, og 19 forskellige udvalg. Dette kan tolkes både positivt
og negativt. I hver fald kunne formanden Simon Rewers kun byde velkommen til 20 fremmødte.
Negativt i den forstand, at man ikke rigtig har tid til at være med, ens hverdag er for travlt?
Positivt i den forstand, at IFK bestyrelse gør det godt nok, alle medlemmerne får den nødvendige viden om
hvad der rører sig, det være sig gennem Idrætsmeddelelser, Hjemmeside og Idrætsportal. Medlemmer ved
hvor de skal henvende sig, får at få støtte til diverse aktiviteter.

IFK Bestyrelse håber meget på det positive.
Denne IM har 2 sider

Valg af dirigent blev Finn Elbæk, der kunne konstaterer generalforsamlingen for lovlig indvarslet.
Hvorefter ordet gik til Formanden Simon Rewers.
Efter at Simon Rewers havde oplæst sin beretning for året 2017, gennemgik NFM Jan Nielsen på
kassereren vegne regnskabet for 2017 og budgettet for 2018. Alt blev godkendt. Men revisorerne havde
lavet en påtegning om, at bestyrelsen ikke mere bør fremlægge et budget med så stort et underskud, som
der var fremkommet de sidste par år.
Der var ingen forslag fra medlemmerne, kun bestyrelsen havde forslag til lovændring om reducering af
bestyrelsesmedlemmer, samt ændring af lovene, således at det kun er tjenestegørende medlemmer på
FSN Karup der kan indgå i bestyrelsen. Formanden motiverede for ændringerne, og disse blev vedtaget.
Fastsættelse af kontingent, ingen ændringer, fortsat 17 kr. 17 øre pr. måned. HUSK, de 17 øre er lig med
at det er IFK man betaler til, da vi er Idrætsforening nr. 17 under DMI.
Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter, blev alle vedtaget. Og kan ses herunder.
Valg til IFK bestyrelse ser således ud:
Bestyrelsesmedlem MJ T. O. Haarup
2018 – 2020
Bestyrelsesmedlem SSG Lars Mikkelsen
2018 – 2020
Bestyrelsesmedlem FSPC Jesper Michelsen
2018 – 2020
Suppleant SSG Erik Holz Mogensen
2018 – 2020
Revisor SSG L. Krause
2018 – 2020
Revisor suppleant OASS Helle Frølich
2018 – 2020
Sekretær, stadig Ikke konstitueret
(endnu varetager Ole Johnsen jobbet)
Under eventuelt: Foreslog FM for Cykle og MTB udvalget, at dette udvalg opdeles i 2 udvalg. Dette optages
på bestyrelsesmøde næste gang og udvalget får besked.
Formandens beretning, vil blive lagt på IFK hjemmeside.
Nye Love for IFK, er nu også blivet tilrettet, og lagt på hjemmesiden.

DMI KÆMPE 100 ÅR’S JUBILÆUMSARRANGEMENT
DMI’s første Jubilæumsarrangement finder sted i Fredericia torsdag den 5. april. Så det er
med stor glæde for IFK bestyrelse og alle medlemmer at IFK stiller med ikke mindre end:

5 seniorhold og 3 Old Boys hold i Indefodbold
2 seniorhold og 2 Mixhold i Volleyball
20 spillere er tilmeldt i Badminton
HVOR ER DET FLOT- de største hold i mange år.
OG så havde vi som den eneste IF i DMI regi tilmeldt 2 hold til håndbold. Men da vi var de
eneste, bliver denne disciplin ikke gennemført.

DMI KÆMPE 100 ÅR’S JUBILÆUMSARRANGEMENT
DMI’s andet Jubilæumsarrangement finder sted i Oksbøl fra den 17. til den 19. april og

omfatter: Biathlon Orientering, MTB og Cross Country.
I kan stadig nå og melde jer til – Læs IM nr. 5 på IFK hjemmeside.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

