TOLLUNDGÅRD GOLFKLUB
Generalforsamling den 27/02 2014.

Tilstede: 61 stemmeberettigede medlemmer
1. Formand Jens Møller bød velkommen og gik derefter til punkt 1 på dagsordenen.
Bent Rasmussen blev valgt til ordstyrer. Bent Rasmussen kunne herefter konstatere at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. klubbens vedtægter.
Kirsten Madsen og Anna Wehrsdorf blev valgt som stemmetællere.
2. Årets beretning blev aflagt af formanden, og kan efterfølgende læses på hjemmesiden.
Efter beretningen var der mulighed for at komme med kommentarer.
Der blev bl.a. spurgt til, hvor de medlemmer der forlader klubben går hen. Det drejer sig
om ca. 10 % af medlemmerne der søger til større baner, eller holder op med at spille golf
p.g.a. alder el. sygdom. Procentdelen er ca. den samme i andre klubber.
Hvis et medlem bliver ekskluderet på grund af manglende kontingentbetaling, kan man
ikke gøre noget i forhold til evt. indmeldelse i en anden klub. Baggrunden er registerloven.
Herefter tog forsamlingen Beretningen til efterretning.
3. Fremlægelse af det fremsendte og reviderede regnskab.
Holger Rudbeck gennemgik de forskellige poster. I år var regnskabet lidt anderledes, da
greenfee betalingen nu er lagt ind under klubben som så afregner til Parken.
Det reviderede regnskab viste et overskud på kr. 61.411,38 og herefter en egenkapital på
kr. 222.512,80.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Bestyrelsen havde stillet forslag om en kontingentforhøjelse på 100 kr. for Senior, Flex og
Longdistance, og 50 kr. for juniorer og for passive.
Forslaget begrundes med udgifter til leje af klublokale samt ønske om yderligere
konsolidering.
Dette blev vedtaget med 54 stemmer for, 4 stemmer imod og 3 blanke stemmer.
Kontingentforhøjelsen gælder pr. 1/9 2014.
Holger opfordrede alle til at ajourføre deres Golfbox oplysninger mht. mailadresse.
Hvis man ikke åbner sine mails, skal man sørge for at slette mailadressen i Golfbox, så får
man brev hvis golfklubben vil have kontakt med dig.
5. Forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen havde ikke fremsat forslag.
6. Preben Visgaard havde stillet forslag om ændring af vedtægterne vedr. direkte valg af
formand og kasserer på generalforsamlingen. Dette forslag kom ikke til behandling, da
Preben trak det tilbage.

7. Valg til bestyrelsen.
5 kandidater blev opstillet og fik flg. antal stemmer
Louise Overgaard 39
Leif Jørgensen
58
Lisbeth Laustsen 54
Ove Riis Jensen
59
Bent Rasmussen 33
Louise Overgaard(genvalg), Leif Jørgensen(genvalg), Lisbeth Laustsen og Ove Riis Jensen
blev hermed valgt ind i bestyrelsen.
Bent Rasmussen valgtes som 1. suppleant og 2. suppleant blev Anna Wehrsdorf.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Frank Studsgård blev genvalgt som revisor. Orla Korsholm blev revisorsuppleant.
9. Evt.:
Leif Jørgensen gjorde opmærksom på Regelaftenen den 25/3 kl. 19.00. Der bliver åbnet for
tilmelding og betaling via Golfbox i løbet af lørdag den 1/3. Har du spørgsmål du gerne vil
have svar på, så send dem til Leif pr. mail: flexbilen@c.dk .
Leif havde som bane‐udvalgsformand et hjertesuk: Den pitchfork du har på dig – brug den
på greenen, også selvom det ikke er dig der har lavet nedslagsmærket. Desuden kunne han
fortælle, at hvis vejret fortsatte som det er nu, vil vi få lov til at bruge vogn om 14 dage.
Ingrid Meldgaard spurgte til, om der var ansat træner –
Lars Davisen er fortsat tilknyttet klubben. Tilmelding er allerede mulig på de ophængte
lister bag trappen. Klip fra sidste år kan stadig bruges. Der er træning onsdage i år.
Preben Visgaard spurgte ind til tidsbestilling via Golfbox.
Da der ikke er nævneværdig ventetid vil det modul ikke blive tilkøbt.
Allan Barslund foreslog at medlemmerne blev lidt bedre til at rydde op efter sig selv og
andre på banen. Det gælder både nedslagsmærker, cigaretskod, brækkede tee m.v.
I nogle klubber har man den aftale, at det sidste tal i medlemsnr angiver hvilket hul man
har ansvar for.
Bodil Madsen. Der bliver afholdt hjertestarterkursus v/ Jess Orye onsdag den 2/4 kl. 19.00.
Der bliver tilmelding via Golfbox. Kurset er gratis.
Til sidst blev der sagt mange tak til Holger Rudbeck for hans store indsats for Tollundgård
Golfklub.

Næste bestyrelsesmøde/konstituering afholdes torsdag den 6/3 kl. 18.00

Silkeborg, den 28. februar 2014

Lisbeth Laustsen
referent

