Referat af generalforsamling
tirsdag den 27. februar 2018
kl. 19.00 i Kerte Forsamlingshus
Formand Arne Jakobsen bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen kunne begynde.
Til generalforsamlingen var der mødt 46 stemmeberettigede medlemmer op.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
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.
Bestyrelsen foreslår kontingentet hæves med 100,- årligt for alle fuldtids
medlemskaber og 200,- årlig for alle fleksible medlemskaber
Forslag fra bestyrelsen
a. Forslag om ændring af enkelte medlemsforhold i klubbens vedtægter
Forslag fra medlemmerne.
a. Ingen forslag modtaget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
i. Erik Christiansen, modtager ikke genvalg
ii. Michael Nielsen, modtager ikke genvalg
iii. Gitte Stentebjerg, modtager genvalg
iv. Uden for tur: Palle Dinesen, modtager ikke genvalg
b. Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.

1. Valg af dirigent
Forslag fra bestyrelsen, John Klindt blev valgt.
John Klindt takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, at alle formalia var i orden, og generalforsamlingen dermed var fuldt
beslutningsdygtig.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formand Arne Jakobsen aflagde beretning. Beretningen findes i særskilt bilag.
Bemærkninger til beretningen:
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•

Jane Enevoldsen: I forbindelse med at fastholde de nye medlemmer, kunne det
så lade sig gøre at åbne for booking af tider i Golfbox på 9 huls banen, så man
på den måde kunne se hvem der skulle spille og på den måde booke sig
samtidig, så de havde nogen at spille med. Kontaktpersonerne slipper dem jo på
et tidspunkt.
o Arne Jakobsen: Det vil bestyrelsen tage op til overvejelse sammen med
baneejer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Klubbens sekretær Mette Meyer fremlagde regnskabet.
Bemærkninger til regnskabet:
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud
Formand Arne Jakobsen fremlagde budgettet.
Bemærkninger til budgettet:
• Jacob Høst: Der budgetteres med flere medlemmer og et lidt højere kontingent
og alligevel er der mindre overskud ?
o Arne Jakobsen: Vi kan først mærke indtægten fra de nye medlemmer sidst
på året – måske i Q3 ellers først i Q4
Bestyrelsen foreslår kontingentet hæves med 100,- årligt for alle fuldtids medlemskaber
og 200,- årlig for alle fleksible medlemskaber.
Bemærkninger til kontingentforhøjelsen
Ingen bemærkninger til kontingentstigningen
Budget og medlemskontingenter blev vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelsen
Vedtægtsændringer af enkelte medlemsforhold i klubbens vedtægter. Formand Arne
Jakobsen motiverede forslaget, de fleste rettelser var af redaktionelt art, da man ønskede
at ændre formuleringer på fleksible medlemskaber. Man ønskede også at ændre
medlemskabet for juniorer, således juniormedlemmer uden banetilladelse blev halv pris af
et junior medlemskab med banetilladelse. Sidst ønskede man at ændre konditionerne for
Langdistance medlemskabet i håbet om at tiltrække flere Langdistance medlemmer.
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Ingen bemærkninger til forslaget.
Forslaget blev vedtaget.
6. Forslag fra medlemmer.
Ingen forslag modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Gitte Stentebjerg og foreslår nyvalg af Stefan Poulsen og
Kurt Hansen. De blev alle valgt.
Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen og derfor mangler der et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fik af generalforsamlingen mandat til at supplerer sig selv, hvis de finder en
kandidat.
Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslår Kenneth Hüttel som suppleant. Kenneth Hüttel blev valgt som 1.
suppleant.
Generalforsamlingen foreslog Henning Nielsen som 2. suppleant. Henning Nielsen blev
derefter valgt som 2. suppleant.

8. Valg af revisor og revisor-suppleant
Bestyrelsen anbefaler genvalg af revisor Richard Andersen, som blev genvalgt.
Bestyrelsen anbefaler genvalg af revisor suppleant Hans Henrik Jensen, som blev genvalgt.
9. Eventuelt
• Birgitte Jørgensen: Hvorfor må Langdistance medlemmer ikke spille med i
Klubber i Klubben ??
o Arne Jakobsen: Betingelsen er lavet for stadigvæk at holde det attraktivt
at ha’ hjemmeklub i Barløseborg. Der kom en del henvendelse fra
eksisterende medlemmer, der ville ændre deres medlemskab fra fuldtids
til Langdistance.
• Søren Løkkegaard: Ville klubben være interesseret i at få lavet live streaming på
hul 16 ?? SL tilbød at skaffe alt udstyret sponsoreret, der skal bare bruges strøm.
Kan vises på hjemmesiden via et link
o Arne Jakobsen: Det vil vi gerne høre mere om, AJ opfordrede SL til at
kontakte bestyrelsen med mere info
• Søren Løkkegaard: Kunne man forestille sig et samarbejde mellem G5 og K81,
sådan at man feks. kunne roterer en bane hvert år for at forny sig
o Arne Jakobsen: Det vil vi tage op med baneejer og de involverede klubber
på næste formandsmøde.
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Søren Løkkegaard: Ifbm. persondataforordningen, kunne det så ikke tænkes, at
der var en jurist i klubben, der kunne hjælpe med skabeloner mm.
o Arne Jakobsen: Klubberne får god hjælp af DGU og deres jurister

•

Arne Jakobsen sluttede med at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres store
arbejde i bestyrelsen – Erik Christiansen, Palle Dinesen og Michael Nielsen. Arne Jakobsen
overrakte en vin gave til Erik Christiansen. Sekretariatet fik vingaven til de andre afgåede
bestyrelsesmedlemmer med tilbage til senere overrækning.
Dirigenten John Klindt takkede derefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Dagsordenen er udtømt – Arne Jakobsen takkede dirigenten for opgaven og overrakte
John en vingave som tak for indsatsen.

John Klindt
dirigent

Arne Jakobsen
formand

Mette Meyer
referent
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