
Referat af generalforsamlingi Barløseborg Golfklub den 2/3 2023 kl. 19.00 i Kerte
Forsamlingshus.

Tilstede: 53 tilmeldte medlemmer

Dagsordeni henhold til vedtægternes 87
1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbneår.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.Bestyrelsen indstiller forslag om forhøjelse af alle seniorkontingenter med50kr. pr. kvartalog alle junior/ynglingekontingenter med25kr. pr. kvartal for resten af 2023 og fremover.

5. Forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændring — Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes & 10:
Bestyrelsen er dog bemyndigettil at foretage låneomlægninger med forhøjet rente (op- ognedkonverteringer) af realkreditlån samt til at optage lån til investerings- og driftsformål
op til 500.000 kr. i et regnskabsår. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive nødvendigelånedokumenter og pantebreve samt rykningspåtegninger på eksisterende pantebreveidisse forbindelser. Bestyrelsen er endvidere bemyndigettil at indgå og underskrive
leasingkontrakter til finansiering af klubbens investeringeri driftsmateriel ogmaskinudskiftninger.

6. Forslag fra medlemmerne.
Der erpt. Ikke modtaget forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af bestyrelsesmedlemmer — på valg er:
Lotte Pennerup — modtager ikke genvalg
Anne Marie Højvang — modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår følgende valgttil bestyrelsen:
Genvalg af Anne Marie Højvang
Valg af Carsten Hogrefe

Bestyrelsen foreslår følgende valgt som suppleanter:

Christian Leth
Kenneth Hittel



8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bestyrelsen indstiller genvalg af:
Revisor Richard Andersen
Revisor — suppleant Inga Virkelyst Skælbæk

9. Eventuelt.

Referat:

Ad 1

Valg af dirigent i.h.t vedtægternes $7.
Frantz Dolberg foreslået og valgt

Dirigenten angiver at generalforsamlingen er lovligt indvarslet idet den har været indkaldt påklubbens hjemmeside med 14 dages varsel samt udsendtpå mail til alle medlemmer irette tid.

Angiver ligeledes at dagsordenen er ok og gør opmærksompåat der kræves2/3flertaliforbindelse med behandlingen af forslaget til vedtægtsændringer. Dagsordenenspkt. 5.
Ad 2
Formandens beretning

Arne Jakobsen gør opmærksom på årsberetningen som er sendt til alle medlemmer på mail den20/2 2023.

Dethar væretet godt år, vi har en god bane med stor aktivitet men samtidig er vi udfordret.
Vi har et øget medlemstal men færre gæstespillere i 2022 end under coronaen.Haft lidt opstartsproblemer med begynderudvalget menvi er på sporet igen.
Vi har en flot bane.
Det gode trænersamarbejde med Golfakademiet Eventyr Golf samt Steen fortsætter.Restaurantdriften i 2022 kræver plads til forbedring i 2023.
Der har været udført et stort frivilligt arbejde hvilket har været en stor hjælp.
Bestyrelsens hovedtema er ”den gode oplevelse”
Derer indkøbt nye måtter (35.000 kr.) som er gjort muligt med de midler de 110 støttendemedlemmer har indbetalt via Golfklubbens Venner.
Derer bygget ny toiletbygning som i regnskabet fremgår som gave da den beståraf mangedonationer og frivilligt arbejde.
31/12 har vi 484 aktive medlemmer og 25 passive.
Klubben har generelt gode bedømmelser i forhold til benchmark i de evalueringer der er givet — vier nummer 44 udaf 96 klubber som medvirker i undersøgelsen. Det er generelt vorestræningsfaciliteter der har trukket lidt nedi anmeldelserne.



Økonomien viser et underskud på 50.000 kr som skyldes stigende udgifter til brændstof, maskiner
m.m. - så vi har en stram økonomi.
Vi vil forsøge at holde lønudgifterne nedei timerne til sekretariatet samt banemandskabet foratholde omkostningerne lidt nede.
Bestyrelsen foreslår ligeledes en medlems kontingentforhøjelse i 2023.

Vedrørende begyndere så har der været 10 prøvehold i 2022 som resulteredei flere medlemmer.

Hvad angår eliten så foregår det som tidligere med 1 damehold og1 herreholdikvalifikationsrækken samt1 herreholdi 4. Division. Vi fortsætter med det lukkede herrehold.

Turneringsudvalget har haft flere deltagere i deres turneringer

Juniorer vil lave en order of merit turnering samt forsøge at skaffe flere medlemmer ved at øgeaktiviteterne

Regel og hcp. udvalget mangler et medlem. Lars Bo er trådt ind sammen medTorben Wolstrup

Regionsgolf har 6 tilmeldte hold i 2023.

Sponsorudvalget har skaffet flere nye sponsorer og dermed øgede sponsorindtægter.

Kommunikationsudvalget har oprettet en ny hjemmeside i et nyt format.

Klubber i klubben kører som tidligere.

Greenkeeperne får stor ros. De passer 60 ha på den bedste måde.
Ole Gundersen har lavet nye skilte til banen hvilket er en stor hjælp.
I restauranten er der ansat en ny køkkenchef, Frank Brødsgaard-Clausen, som måskeallerede erklar den 15/3. Har et spændende CV og planen erat han skal arbejde 40- 50 timer/uge i sæsoneniåbningstiden 12-20 og at der er åbent hver dag hvis det er muligt.

Der er allerede 100 bookninger på værelserne i den kommende sæson.
Sekretariatet er kommet godti gang

Vi skal til at sortere affald på banen hvilket betyder at vi selv skal bære affaldet hjem igen og ikkekan aflevere det på banen som tidligere.

Klubmestrene 2022 blev nævnt og vist.

Derer lavet 9 hole in one i 2022.

Bestyrelsens hovedopgave i den kommende sæsonerat pleje og udbygge ”den gode oplevelse”



Strategiplan:
Medlemshvervning
Medlemspleje og fastholdelse
Sponsorarbejde
Markedsføring
Bestyrelsesorganisering
Frivillighedsarbejde
Øge medlemstilgangen

Arne takkede trænere, sponsorer, greenkeepere, udvalgsformænd, frivillige hjælpere og mentorer
samt sekretariat for arbejdet i det forløbneår.
Efter formandens beretning blev der åbnet op for spørgsmål/kommentarer til beretningen
Ole Gundersen
Forslag om at ændre ordlyden ”den gode oplevelse” til ”gode oplevelser”

Gurli Andersen
Spurgte til hvilket beløb vi havde fået tilbagebetalt fra momsi forbindelse med indbetalinger fraGolfklubbens Venner.
Arne redegjorde herfor, og at vi først kender resultatet til sommer hvor fordelingen af denifinansloven fastsatte pulje ville finde sted.

Derefter blev formandens beretning godkendt.

Ad 3

Regnskab
Anders Busse Rasmussen gennemgik regnskabet. Resultater og indtægter.

Vi er vokset lidt hvilket er tilfredsstillende.
Greenfee indtægter faldet lidt mens G6 er steget specielt vedr. spillere fra Lillebælt
Øgede sponsorindtægter
Restauranten har trukket ned da overskuddet før løn var på 441.000 kr. hvilket overvejendeskyldes at bookningen ikke var kommet op i geari starten af 2022.
Vi er nødt til at lade priserne gå op i restauranten forat få en fornuftig dækningsgrad

Personaleomkostningerne er steget — ligeledes ejendom, gødning, redskaber.
Udgifter 1 mio.kr. højere end i 2021

Anders gjorde opmærksom på at regnskabeter revideret

SusanneNielsen



Hvorfor er udgifter til golfbox steget?
Skyldes at vi ønskede at kunne differentiere greenfee priserne

Gjorde ligeledes opmærksom på at buggyudlejningen er problematisk.
Bestyrelsen er enig og vil arbejde på at løse problemet

Derefter blev regnskabet godkendt.

Ad 4
Budget og fastsættelse af kontingent
Anders håberpå bestyrelsens vegne på en vedtagelse af den kontingentstigning som er foreslået.Detvil forbedre situationen væsentligt.

Arne Jakobsen foreslår kontingentforhøjelse for seniorer på 200 kr./år og 100kr./år for juniorerHvilket vil giveøgede indtægter på 50.000 kr. — 60.000 kr.pr. år.

Forslaget blev godkendt

Ad 5

Forslag om vedtægtsændring $10

Formanden motiverede forslaget, hvor bestyrelsen har et ønske om at kunne omlægge lån udenførst at få det godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, da dette ofte er tidskritisk. Stramøkonomi betyder samtidig likviditetsudfordringer ved kvartalsskifte og i tilfælde af uforudsete
udgifter. Samtidig kan der være behov for at kunne udskifte maskiner bl.a. ved brug af
leasingfinansiering, når disse gåri stykker eller trænger til udskiftning. Der er brug for at kunneunderskrive pantebreve og handle hurtigt uden afholdelse af forudgående ekstraordinær
generalforsamling.

Forslaget gav anledning til diskussion og meningsudveksling og behov for at sikre den retteforståelse af forslagets konsekvens.

Peter Vaisgård
Udtrykte betænkelighed ved den ubegrænsede leasingfinansieringen — hvordan sikrer man at derikke sker uheld?

Jørgen Hvid
Spurgte til hvor længe bemyndigelsen til bestyrelsen gælder om at kunne konvertere og optagelån på max. 500.000kr.
Inge Dahl
Udtrykte bekymring for bemyndigelsen til bestyrelsen om lånekonverteringerne, som hun mentekunneklares med en ekstraordinær generalforsamling.



Efter nogen debat om fortolkning af ordlyden og formandens forsikring om, at bestyrelsen
naturligvis vil handle fornuftsmæssigt blev forsalget modereret til at bemyndigelsen af låne
optagelse på 500.000 blev begrænset til dette beløb. Ordlyden ”i et regnskabsår” udgik herefter af
vedtægtsforslaget.

Det modererede forsalg blev herefter vedtagetaf en enig generalfrosamling.

Ad 6

Forslag fra medlemmer

Dervar ikke fremkommet nogle.

Ad7
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt til bestyrelsen blev Anne Marie Højvang og Carsten Hogrefe
Valgt som suppleanter blev Christian Leth og Kenneth Hittel

Ad 8
Valg af revisor
Valgt til revisor blev Rikard Andersen og som revisor suppleant Inga Virkelyst Skælbæk

Ad 9

Eventuelt.

Gurli giver udtryk for at det kunne være dejligt at komme indenfor og få en kop kaffe efter spil.
Søren Lykkegaard: Der bliver spillet med rangebolde på banen — vi mangler banekontrol

SusanneNielsen foreslår at der bliver stillet stole op i sekretariatet så længe restauranten ikke eråben

Lars Bo Hansen forslog at der sælges søbolde til specialpris da vi har 17 huller med vand.

Ole Gundersen rejste spørgsmål ved at man ikke kan spille på 18 huls banen mere når man har enshandicap kommer over48.

Bestyrelsen tager de forskellige ting /forslag med tilbage og finder ud af hvad der skal gøres veddet.

Efter generalforsamlingen takkede formanden dirigenten for velledet generalforsamling ogtakkede det afgåede bestyrelsesmedlem, Lotte Pennerup for veludført arbejde. Endvidere blevtaget afsked med klubbens greenkeeper gennemhele banen levetid, Børge Henriksen, for sin altidstore hjælpsomhed og gode humør.

Referent



Anne Marie Højvang

Barløse, den Smarts 2023

Dirigent.
52%Elers,


