Referat Generalforsamling 26.02.2020
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Arne Jensen.
Arne Jensen valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet.
76 stemmeberettige medlemmer.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen rundede blandt andet:
11 møder i bestyrelsen. Det foregår stille og roligt.
Golfens dag erstattes af Spil med dag.
Nedgang på 23 medlemmer, heraf 10 passive.
Kaninturneringer er stadig en succes med mange deltagere. 40 i gennemsnit pr gang.
God tilslutning til turneringer.
Nyt koncept for Klubmesterskaberne.
Klubber i klubben er en stor succes.
Tak til de frivillige, sponsorerne
Preben Visgaard:
Medlemmer kunne tage en gæst med til eksempelvis halv greenfee.
Ove Sørensen:
Invitere gæster med til turnering/er for at skabe reklame for klubben.
Turneringerne er fyldt op.
Simon Vadis:
Sats på børn. De giver halvanden voksne.
Preben Visgaard:
Kan I lufte lidt om det nye koncept for Klubmesterskaberne.
Afvikles på en weekend - begge dele.
Jan Kofoed
Hvorfor melder folk sig ud?
Mange ældre der ikke spiller mere, er den væsentligste grund.
Godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Overskud på 7.933 kr.
Egenkapital 412.979 kr.
Regnskabet godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse kontingent.
Budget med uændrede kontingenter.
Budgetteret underskud 600 kr.
Undersøge om der kunne findes en sponsor til driften af hjertestarteren.
Ny pc til kontoret er grunden til budgetteret 8.000 kr. på
Budget og kontingent vedtaget.
5. Forslag fra Bestyrelsen: Ingen
6. Forslag fra medlemmerne: Indkøb af lang blæsepistol til kompressor
Kompressoren kan ikke klare det tryk der kræves.
Preben Visgaard ville gerne stille et ændringsforslag om at indkøbe en ny kompressor. Dirigenten afviste
dette.
Forslaget er vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant
Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen
Forslag:
Leif Jørgensen
Per Dybsø
Anders Munk
Valgt alle tre.

Valg af 1. og 2. suppleant
Søren Vester 48
Per Albert 23
Stemmetællere Lisbeth og Solveig
8. Valg af revisor og revisor suppleant Revisor Lisbeth Laustsen er villig til genvalg
Lisbeth Laustsen er valgt som revisor.
Solveig Orye er valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Ikke trolley og golfbil om vinteren. Problem for mange 60+.
Hvorfor må man ikke det. Vil bestyrelsen arbejde for at trolley må bruges. Uden en lægeerklæring.
Bestyrelsen vil tage det op med Park.

Parken har fødselsdag. Klubben kunne forære Park en kompressor i gave.
Tak til Ove for indsatsen i bestyrelsen.
Regionsgolf - skal der stilles det stærkest mulige hold. C og D holdene burde være mere for det sociale.
Bestyrelsen har opfordret kaptajnerne til at stille bedst mulige hold hver gang. Der er forskel på hvordan
kaptajnerne gør. Dagsformen er afgørende på nogle af holdene.
Dirigenten sagde tak for god ro og orden.

