Referat fra generalforsamling onsdag, den 23. juni 2021 kl. 17.00 i Barløseborg
Golfklub, Teltet.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:
1. Valg af dirigent.
Franz Dolberg foreslået og valgt.
Dirigenten oplyste om mødets lovlige indvarslet med mail af 15/5 med dagsorden – Da
der ikke var bemærkninger erklærede dirigent generalforsamlingen som
godkendt/lovlig og beslutningsdygtig.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formanden gennemgik året 2020.
Herunder hovedpunkterne der blev nævnt:
Coronasituationen , generationsskiftet i klubben, væksten i golfsporten, flere greenfee
gæster, acceptabel drift, mindre tilslutning til turneringer, ny golfmanager og chef
greenkeeper.
Træning af juniorerne overtaget af Kim mens Steen står for motionisterne.
Greenfee via Golfmore
Nye handicapregler.
Medlemstal på 474 ved årets udgang – en tilgang på 23medlemmer.
Nu 40 – 50 prøvemedlemmer
Ny forpagter i Tee Time
Tilfredsstillende økonomi
Vedr. banen:
Dennis Pennerup sponsoreret skilte på banen ( stor tak til ham)
Takker alle frivillige som har hjulpet med banen
Stor aktivitet i hcp. og regeludvalget grundet nye medlemmer
Klubmestrene 2020 i de forskellige discipliner blev nævnt
Fremtidig plan:
Implementering af baneovertagelse og organisation
Ny forpagter indarbejdes
Udvikling af bane og maskinpark etc.
Nyt toilet:
Mangler stadig 80.000 kr. i realisering af plan for opførelse af toilettet
Arne takkede de sponsorer og samarbejdspartnere som bakker godt op om
klubben samt trænerne.
Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:
Gurli Andersen:
Begynderudvalget ved at køre træt da de oplever at flere opgaver er læsset over på
dem – der mangler mentorer og beder bestyrelsen om at tage det op
Lise Lotte:
Oplyser at hun har fået flere mentorer siden sidst og gør opmærksom på at det jo er
frivilligt arbejde
Børge Jensen :
Oplyser at han står på listen men er ikke blevet spurgt

Hanne Egdal:
Synes der mangler information om hvad mentorordningen går ud på – der mangler
information om det hvis man skal få flere til at melde sig.
Gurli:
Opfordrer bestyrelsen til at komme og hjælpe til.
Arne Jakobsen:
Bestyrelsen vil tage det op og stramme det op
Beretningen herefter godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Lotte Pennerup gennemgik regnskabet
Der er øgede personaleomkostninger siden overtagelsen
Overskuddet ved udgangen af 2020 på 50.000.
Ingen ejendomsskat fremover.
Der spørges til regnskabsårets længde som er fra 1/1 til 31/12.
Regnskabet godkendes.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
Arne gennemgik budgettet.
Det kræver et overskud på 200.000 kr./ år for at kunne indfri vores gæld de
kommende 20 år.
Gitte Stentebjerg:
Skal greenfee ikke hæves?
Arne siger at vi her i starten har været forsigtige med vilje
Gurli Andersen:
Problem med boldopsamling og ødelagte bolde – forslag om at gøre noget ved det
Forslag til kontingentsats for 2021:
Bestyrelsen foreslår, at alle kontingentsatser – bortset fra junior, ynglinge og passive
medlemskaber – forhøjes med 100 kr. årligt med virkning fra 1. juli 2021.
Forhøjelsen af kontingentet er godkendt
Budgettet forelagt.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Forslag om etablering af et udvalg/ afdeling – ”Barløseborg Golfklubs venner” - der har
til formål at hjælpe klubben med finansiering af anlægs- og inventaranskaffelser ved
indsamling af midler hertil og deltagelse i beslutningen om midlernes anvendelse.
Ved modtagelse af gavebidrag på min. 200 kr. pr. person/firma og fra mindst 100
bidragsydere, kan der opnås skattefradragsret for bidragsyder. (En ordning som
mange golfklubber anvender).
Arne gennemgik bestyrelsens ønskeliste som vi med vores nuværende budget ikke kan
honorere
Willy foreslår at der sættes en pris på tingene – så er det lettere at forholde sig til
Kim O. Jensen forslag om at få medlemmerne til at prioritere

Arne foreslår at man nedsætter et udvalg til varetagelse af indsamlingen
Enighed om at det er en god ide. Der var ingen der meldte sig på dagen.
6. Forslag fra medlemmerne.
Der er p.t. ikke modtaget forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
a) Kurt Hansen – ønsker ikke genvalg
b) Lotte Pennerup – modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår følgende valg til bestyrelsen:
a) genvalg af
b) valg af:

Lotte Pennerup
Kim O. Jensen
Anders Busse Rasmussen
Lotte genvælges
Kim O. Jensen og
Anders Busse Rasmussen valgt til bestyrelsen

2. Bestyrelsen forslår følgende valgt som suppleanter:
a) Kirsten Falkesgaard Nielsen
b) Kenneth Hüttel
Begge valgt
8. Valg af revisor og revisor-suppleant:
2. Bestyrelsen indstiller genvalg af:
Revisor Richard Andersen
Revisor genvalgt
Ny revisor-suppleant Inga Skælbæk vælges
9. Eventuelt
Poul Erik Skælbæk snakker om boldmaskinen og problemer med den der skal løses
hurtigst muligt.
Arne siger at vi i bestyrelsen er i gang med at finde en løsning og opfordrede til at
hjælpe gæster, der ikke får bolde/bolde nok m.v.
Gitte Stentebjerg: foreslår indkøb af nye bolde
Poul Erik Skælbæk:
Kunne medlemmer indtræde i greenkeeperarbejdet?
Kunne der være områder frivillige kunne varetage?
Bestyrelsen vil arbejde videre med de gode forslag.

Børge Jensen takkede Arne for et rigtig godt stykke arbejde i forbindelse med
overtagelsen af banen
Repræsentant for Fonden for Fynske Bank kom og overrakte 130.000 kr. til brug ved
opførelse af toiletbygning.
Fynske Bank har ligeledes doneret 40.000 kr. til Elite Open
Tusind tak til Fonden for Fynske Bank.
Arne takkede Kurt og Susanne for deres arbejde i bestyrelsen
Samt revisor for hjælp i forbindelse med købet samt til revision.
Tak til Franz Dolberg for mange gode råd undervejs i overtagelsen af golfbanen samt i
rollen som dirigent.
Referent,
Anne Marie Højvang

