Velkommen til Barløseborg Golfklubs
generalforsamling 2020

Dagsorden
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4.
5.
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9.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændringer – forslag
om køb af ejendomme (baneovertagelse) og optagelse af
lån/finansiering m.v. samt forslag om bemyndigelse.
Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Lilli Fischer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.
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Bestyrelsens beretning
Overblik:
 Et på flere måder tilfredsstillende år med masser af regn, lidt sol og
blandet golfvejr.
 Et mindre fald i antal medlemmer - netto afgang på 25.
 Medlemsrekrutteringen har fået topprioritet- sammen med DGU.
 Vores gode klubliv – har det godt og skal fortsat plejes – en del af vores nye
strategi.
 Fint driftsresultat og tilfredsstillende økonomi til fremtiden.
 Øget tilslutning til vores turneringer.
 Sekretariatets bemanding ??
 Trænersamarbejdet fortsætter ??
 Ny restauratør i Cafe Tee Time ??
 Rimelige sportslige resultater.
 Ny strategier med 6 temaer, medhjælper dag, nye golfregler,ready-golf,
nye handicapregler til nytår.

Bestyrelsens beretning
Medlemmer:
 Medlemskategori:
 Seniorer (med fuldt medlemskab)
 Fleks medlemskaber
 Junior, ynglinge og studerende
 Lang distance medlemmer
 I alt

2019
306
106
30
9
451

2018
(298)
(132)
(37)
(9)
(476)

2017
(305)
(129)
( 35)
( 8)
(477)

2016
(315)
(128)
( 47)
( 8)
(498)

Bestyrelsens beretning
 Medlems fordeling:
Handicap grupper
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Under 4,5

4,5-11,4

11,5-18,4
Kvinder

18,5-26,4
Mænd

26,5-36,0
I alt

Over 36,0

Bestyrelsens beretning
 Medlems fordeling:
Alders fordeling
250
200
150
100
50
0
7-12 år

13-18 år

19-24 år

25-60 år

Kvinder

Over 60
år

Mænd

I alt

Bestyrelsens beretning
Medlemmernes vurdering af serviceområder – september 2019:
Bench BB golfklubs medlemmer:
2019
2018
Ændr.: mark 2019:*
 Banen
83
84
-1
79
 Klubliv
89
89
0
83
 Restaurant
88
91
-3
75
 Klubhus
91
90
+1
87
 Træningsfaciliteter
88
85
+3
80
 Træning
87
92
-5
90
 Ledelse og information
88
86
+2
85
 Priser og produkter
87
88
-1
84
* Benchmark: Syddanmark

Bestyrelsens beretning
Økonomi
 Klubbens regnskab for 2019 viser et resultat på 262 tkr. efter
større indtægter og lavere omkostninger end budgetteret.
 Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2017 - 638 tkr. samt
henlæggelse på 127,5 tkr.
 En god økonomi set i forhold til hidtidige aktiviteter og
tilfredsstillende i forhold til muligt banekøb.
 Vi forventer flere medlemmer og dermed lidt højere indtægter
samt let øgede baneomkostninger og flere omkostninger til bl.
a. rekrutteringsaktiviteter og markedsføring samt alm.
prisstigninger i øvrige udgifter.
 Bestyrelsen foreslår en justering af kontingenterne med
baggrund i øgede kontingenter til DGU.

Bestyrelsens beretning
Bane, restaurant og proshop.
 Banen blev og er udfordret af det regnfulde efterår og vinter. Baneejer har
pumpet meget vand væk fra bagni. Alligevel har der kun været en lukkedag
sidste år.
 Drøftelser med baneejer om mulig overtagelse af banen. Baneudvikling
drøftes løbende, hvor frivillige hjælper til (baneudvalg m/Erik Christiansen
og medhjælperdag). Vi får lavet en vedligeholdelse- og udviklingsplan
sammen med DGU’s banekonsulenter. Opmærksomhedspunkter er især
greens, teesteder, bunkers, stier, skiltning og renholdelse.
 Cafe Tee Time søger ny forpagter. Restauranten er en vigtigt del af
golfspillet og klubben. Der er p.t. drøftelser med et par emner. Forventer,
at vi er klar ved sæsonstart
 Sekretariatet skal have ny bemanding – efter at Mette har søgt nye
udfordringer. Stillingsopslag er på vej.
 Trænersamarbejdet med Golfakademiet Odense Eventyr forventes indtil
videre at fortsætte.
 Ny handicapregler fra 1. januar 2021.

Bestyrelsens beretning
 Eliteudvalget fortsætter med Anne Marie Højvang som

udvalgsformand i 2020 - nyt set up uden fritspillere - 3 hold er
tilmeldt i Danmarksturneringen.
 Turneringsudvalg – har også i 2020 mange kendte og et par nye
turneringer på bedding. Nyt er bl.a. ”Fyn Tour” og en 9 huls
turnering i eftersommeren.
 Juniorudvalg søger hjælpere og satser nu på yngre årgange med
nogle nye golf- og legearrangementer. Sommerferiegolf gentages og
skolegolf med uddannelse af idrætslærere sammen med DGU
igangsættes i 2020.
 Regel- og handicapudvalget står fortsat for regeluddannelsen af
vores forhåbentlig mange nye prøvehold. Endvidere svarer man
gerne på regelspørgsmål og klarer eventuelle regeltvister. I 2019 fik
vi et nyt regelsæt, som der er grundigt informeret om og i 2020 skal
vi lære om et nyt handicapsystem, som regeludvalget også tages sig
af.

Bestyrelsens beretning
 Begynderudvalg, der har gennemført 3-4 prøvehold i 2019 og

uddannet 18 nye golfspillere (17 færre end i 2018). Det har
givet 11 nye medlemmer.
 Sponsorudvalget har genforhandlet en lang række kontrakter
og også skaffet flere nye sponsorer til klubben.
Sponsorindtægterne er øget ganske pænt i 2019, hvor
sponsorturneringeren også har været velbesøgte.
 Kommunikationsudvalg står for nyhedsbreve, annonceringer,
hjemmeside og facebook m.v. med mere synlighed for øje.
Bl.a. har sekretariatet gennemført en tiltrængt udskiftning af
vores hjemmeside, der er blevet mere brugervenlig.
 Klubber i Klubben: Seniorgolf, Tirsdagsdamer, Onsdagsherrer,
Pargolf, Kaninturneringer, Fredagsgolf m.fl.

Bestyrelsens beretning
Klubmestre i 2019:







Herrer slagspil: Peter Guldahl Clausen – runner up: Mads Jørgensen
Herrer hulspil: Mads Jørgensen - runner up Peter Guldahl Clausen
Dame slagspil: Marianne T. Hogrefe – runner up: Mette Meyer
Dame hulspil: Marianne T. Hogrefe - runner up: Mette Meyer
Herrer Senior slagspil: Henrik Dyhr - runner up: Edi Frederiksen
Dame Senior slagspil: Birgitte Jørgensen – runner up: Gurli Andersen

Bestyrelsens beretning
Hole in One
D. 1. marts 2019 – John Jessen, Barløseborg Golfklub - på hul 1.
D. 23. maj 2019 – Helle Wolstrup, Barløseborg Golfklub - på hul 6
Niels deler gerne mere whisky ud i 2020!

Bestyrelsens beretning
Hovedopgaver i 2020
 Mulig baneovertagelse, ny organisering, nye
medarbejdere – flere kendte fra nuværende baneejer.
 Restauranten skal have ny forpagter.
 Bestyrelsens nye strategiplan – 6 strategiområder:
 Medlemshvervning
 Medlemspleje og –fastholdelse
 Sponsorarbejde
 Markedsføring
 Bestyrelsens organisering
 Frivillighedsarbejde

Bestyrelsens beretning
Store fokusområder i 2020
 Øget medlemstilgang - Nyt rekrutteringsudvalg - bruttomål er 100
nye medlemmer (nette ca. 40)
 Øget rekrutteringsindsatser med 8-9 forskellige arbejdsgrupper m.v.
 Eliteudvalg med ny nyt set up i 2020.
 Fokus på tilførsel af flere juniormedlemmer med bl.a. yngre
målgrupper - videreudvikling af skolegolf med undervisning af
idrætslærere, klassebesøg m.v.
 Regionsgolf – 7 hold er tilmeldt i 2020.
 Træningstilbud til alle – benyt det!
 Fokus på ”det gode klubliv” og det sociale sammenhold. Nye tiltag /
tuneringsformer – også med fokus på nye/nyere medlemmer.
 Banevedligeholdelse og –udvikling (hjælperdag).
 Fokus på klubbens langsigtede økonomi og konsolidering.

Forårsmessen 2019 i Arena Assens

Bestyrelsens beretning
Tak til:
 Klubbens sponsorer og samarbejdspartnere – et stort aktiv for
klubben.
 Vores trænere Martin og Rolf – Eventyr Golfakademi
 Ann og Niels Haustrup.
 Banens greenkeepere og restaurantens medarbejdere.
 Udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd.
 Vores mange frivillige hjælpere
 Sekretariatet v/ Mette Meyer
 Alle vores medlemmer og gæster.
 Bestyrelseskolleger for godt samarbejde.
Tak for Jeres opmærksomhed.
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Resultatopgørelse for 2019
Resultatopgørelse for 2019
Kontingenter
Aktivitetstilskud
Afgift og øvrige baneomkostninger
DGU-kontingent
Indskud og kontingenter m.v., netto
Sponsorindtægter, netto
Indtægter ved turneringer og arrangementer,
netto
Indtægter i alt, netto

2018
t.kr.
2.433.775
19.301 2.453.076
1.733.625
74.814 1.808.438

2.409
1.805

644.638
224.940

604
191

34.930

15

904.508

811

Resultatopgørelse for 2019, fortsat
Administration og personale:
Lønninger
Øvrige personaleomkostninger
it-support og databehandling
Telefon, porto og gebyrer
Kontorartikler, formularer og tryksager
Småanskaffelser, it- og kontorudstyr samt
reparation
Medlemsomkostninger
Mødeomkostninger, generalforsamling og
bestyrelse
Omkostninger vedrørende elite
Markedsføring
Omkostninger i alt
Resultat før finansiering
Finansieringsindtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før henlæggelser
Henlæggelse til baneforbedringer m.m.

Årets resultat

447.249
11.267
74.143
7.082
10.311
14.275

0
0

445
8
64
25
9
564.328
16.994

33
42

18.552
6.000
36.271
642.145
262.363

14
6
50
696
115
0
0
115
60
55

0
262.363
0
262.363

Balance pr. 31 december 2019
Aktiver
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Indestående i Fynske Bank
Kassebeholdning
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital, ultimo
Henlæggelse til baneforbedringer m.m.
Henlæggelser i alt
Skyldig A-skat m.v.
Skyldige feriepenge
Skyldige omkostninger og anden gæld
Juniorkonto
Elitekonto
Gæld i alt
Passiver i alt

540
14.337
887.606
1.251
903.734

2018
t.kr.
2
14
594
2
612

375.692
262.363
638.055
127.500
127.500
303
53.344
25.550
17.350
41.632

321
55
376
127
127
8
53
29
19
0

138.178
903.734

109
612
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Budget udkast 2020 – uden banekøb
INDTÆGTER
KONTINGENTER
SPONSORATER
TURNERINGER
ANDRE INDTÆGTER
INDTÆGTER IALT
OMKOSTNINGER
GOLFBANEOMKOSTNINGER
PERSONALEOMKOSTNINGER
MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER
ANDRE OMKOSTNINGER
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
OMKOSTNINGER IALT
RESULTAT

Budget 2020
-2.321.720,00
-198.500,00
-33.000,00
-28.800,00
-2.582.020,00

1.773.920,00
503.500,00
82.500,00
46.000,00
118.500,00
2.524.420,00
-57.600,00

Kontingentsats 2019
MEDLEMSKATEGORI: Fuldtids medlemskaber
– fuld ret til spil på banen
1. Aktive juniorer - fra 13 år til og med det kalenderår, man fylder 18 år
eller juniorer med banetilladelse

Aktuelt
Kont. årligt

Nyt
Kont. årligt

1.780,- kr.

1.790,- kr.

980,- kr.

990,- kr.

2. Aktive ynglinge - til og med det kalenderår, man fylder 25 år
3. Aktive studerende - er fyldt 25 år, studerende og SU berettiget

2.660,- kr.
3.360,- kr.

kr. 2.680,00

4. Aktive seniorer - over 25 år

6.740,- kr.

5. Langdistance medlemmer

3.000,- kr.

kr. 6.760,00

1a. Aktive juniorer - til og med det kalenderår, man fylder 12 år eller
juniorer uden banetilladelse

kr. 3.380,00
kr. 3.010,00

MEDLEMSKATEGORI: Fleksible medlemskaber
– begrænset spilleret på banen
6. 9 huls medlemskab - ret til spil på 9-huls banen alle dage
7. Hverdags medlemskab - ret til spil på alle hverdage på alle baner
8. Flex medlemskab - ret til spil mod betaling af greenfee på alle baner
9. Passiv
10. Prøvemedlemmer - fastsættes af bestyrelsen

4.060,- kr.
4.960,- kr.
1.540,- kr.
600,- kr.
1.000,- kr.

kr. 4.080,00
kr. 4.980,00
kr. 1.560,00
kr. 600,00
kr. 500,00
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Prospekt til overtagelse af baneanlæg og bygninger
Bestyrelsen i Barløseborg Golfbane A/S og bestyrelsen i Barløseborg Golfklub har gennem de
seneste 3-4 måneder forhandlet om klubbens mulige overtagelse af baneanlæg og tilhørende
bygninger.
Der er nu i en betinget købsaftale aftalt følgende købesum:

Golfbaneanlæg med 62,1 ha og tilhørende bygninger
Maskiner og inventar

kr. 10.000.000,kr. 250.000.-

I alt

kr. 10.250.000,-

Det er vores oplæg, at købesummen finansieres på følgende måde:
Forventet realkreditlån eller realkreditlignende lån på
kr. 5.000.000,Investorkapital – som pantebrevsfinansiering
kr. 3.750.000,Pantebrevsfinansiering fra sælger
kr. 1.000.000,Kontant betaling fra klubben
kr. 500.000,Samlet købesum
kr.10.250.000,Der henvises i øvrigt til det udsendte prospekt, som vi nu gennemgår nogle uddrag af. (se anden
fil.)
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Vedtægtsforslag
Vedtægtsændringsforslag det med rødt overstregede erstattes af det med rødt skrevne – sort
tekst er uændret:
§ 1 - Klubbens Nnavn og hjemsted formål
Klubbens navn er Barløseborg Golfklub og dens hjemsted er i Assens kommune. Klubben har
skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.
Klubben skal i henhold til lejeaftale med Barløseborg Golfbane A/S, der giver klubben brugsret
til golfanlæg, drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at
klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Vedtægtsforslag
§ 2 - Hjemsted Formål
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.
Klubben skal i henhold til lejeaftale med Barløseborg Golfbane A/S, der giver klubben brugsret til
golfanlæg, drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at
klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Vedtægtsforslag
§ 3 - Medlemskab
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på
banen.
Kun personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis
kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en
tidsprioriteret venteliste.
Bestyrelsen kan fastsætte konkrete tilbud for golfspillere. Tilbuddene kan ikke indebære
medlemskab af klubben.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens
formålsbestemmelse.

Vedtægtsforslag
§ 4 – Kontingent og indskud
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter
følgende medlemskategorier:
1. Aktive juniorer - fra 13 år til og med det kalenderår, man fylder 18 år eller juniorer med
banetilladelse
2. Aktive juniorer - til og med det kalenderår, man fylder 12 år eller juniorer uden banetilladelse
3. Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
4. Aktive Studerende (der er fyldt 25 år og som er SU berettiget)
5. Fuldt medlemskab
6. Langdistancemedlemmer
7. 9 huls medlemskab
8. Hverdags medlemskab
9. Flex medlemskab
10. Passive
11. Prøvemedlemmer
Beskrivelse af de enkelte medlemskategorier ses i bilag 1.

Vedtægtsforslag
§ 4 – Kontingent og indskud - Fortsat
Alle medlemmer i medlemskategori 5.(fuldt medlemskab) og 8.(Hverdags medlemskab), der har
10 indskudsbeviser (ophørt indskudsordning) får en årlig rabat på 200 kr. Rabatten fratrækkes
kontingentet med 50 kr. hvert kvartal. Bestyrelsen kan – når dette vurderes begrundet – oprette
nye medlemskategorier og fastlægge kontingentet herfor. Den nye medlemskategori og
kontingent skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
Ønske om skifte fra en medlemskategori til en anden, kan ske under iagttagelse af gældende
udmeldelsesfrist. Ved skift af medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år. Skifte til en
højere kontingentkategori kan ske øjeblikkeligt, dog kan der ikke spekuleres i kontingents ved
sæsonmæssige kategoriskifte.

Vedtægtsforslag
§ 4 – Kontingent og indskud - Fortsat
Ønske om skifte fra en medlemskategori til en højere kontingentkategori kan ske straks, mens
skifte til en lavere kontingentkategori kan ske med iagttagelse af gældende udmeldelsesfrist. Ved
skifte til anden medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år.
Hvis et medlem inden for en 12 måneders periode - efter et skifte med normal opsigelsesvarsel til
lavere kontingentkategori - igen ønsker skifte til en højere kontingentkategori kan dette ske
øjeblikkeligt mod betaling af kontingentdifferencen mellem de to kategorier, for perioden med
lavere kontingent.
Hvis et medlem inden for de første 9 måneder efter et skifte til en lavere kontingentkategori –
ønsker skifte til en højere kontingentkategori, kan dette ske straks mod betaling af differencen
mellem de to kontingentkategorier for perioden med lavere kontingent. (Der kan således ikke
spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige kategoriskifte).
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
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lån/finansiering m.v. samt forslag om bemyndigelse.
Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Lilli Fischer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Bemyndigelse til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til nødvendig ændring af vedtægter for
Barløseborg Golfklub ved klubbens endelige køb af baneanlæg og bygninger.
§ 2 - Formål
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.
Klubben skal i henhold til lejeaftale med Barløseborg Golfbane A/S, der giver klubben brugsret til
golfanlæg, drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at
klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben skal eje og drive en Barløseborg Golfbane med tilhørende bygninger og restaurant samt
organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve
golfspillet under de bedst mulige forhold.

Dagsorden
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Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændringer – forslag
om køb af ejendomme (baneovertagelse) og optagelse af
lån/finansiering m.v. samt forslag om bemyndigelse.
Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Lilli Fischer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne
Forslag indsendt af Lilli Fischer medlem nr. 167-730

Bestyrelsen i Barløseborg Golfklub foranlediger klubbens medlemmer indkaldt til et
klubmøde hvert år inden udgangen af juni måned.
Begrundelse:
På et sådant møde vil kunne drøftes stort og småt vedrørende forhold i og omkring klubben.
Mange spørgsmål melder sig først i løbet af sæsonen. Jeg tænker på fx tilfredshed/utilfredshed
med baneforhold. Ros eller ris i forhold til medlemmers eller gæsters optræden. Anbefalinger,
tips eller gode råd til forbedring af forholdene i og omkring klubben generelt.
På tidspunktet for den årlige generalforsamling (februar) har mange medlemmer stadig ikke
indledt golfsæsonen og har derfor måske ikke rigtig tænkt over nye initiativer, og som det er nu,
må man vente til næste års generalforsamling med at lufte sine ideer og forslag til eventuelle
ønskede/nødvendige tiltag. Jeg tænker, mange gode ideer til forbedringer på og omkring banen
dukker op, når sæsonen er i gang, så et ”midsommermøde” til uformelle drøftelser kunne være
relevant for de, der har noget på hjerte
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Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændringer – forslag
om køb af ejendomme (baneovertagelse) og optagelse af
lån/finansiering m.v. samt forslag om bemyndigelse.
Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Lilli Fischer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
 Anne Marie Højvang, modtager genvalg
 Arne Jakobsen, modtager genvalg
 Lars Pedersen (afgår uden for tur)
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Anne Marie Højvang og Arne Jakobsen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lotte Pennerup.
Valg af 2 suppleanter:
Bestyrelsen foreslå valg af Kenneth Hüttel samt Stefan Møller.
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Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændringer – forslag
om køb af ejendomme (baneovertagelse) og optagelse af
lån/finansiering m.v. samt forslag om bemyndigelse.
Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Lilli Fischer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

Valg af revisor og revisor-suppleant.
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Richard Andersen som revisor
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans-Henrik Jensen som revisor suppleant.
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Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af
medlemskontingenter og indskud.
Forslag fra bestyrelsen: Forslag om vedtægtsændringer –
forslag om køb af ejendomme (baneovertagelse) og
optagelse af lån/finansiering m.v. samt forslag om
bemyndigelse.
Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Lilli Fischer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

