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Referat af

GF torsdag 10 februar 2022

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Lars Nauheimer som blev valgt.

Lars konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet ifølge vedtægter.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Hans Christian fremlægger beretning for 2021

Beretning godkendt med akklamation.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Hans Christian fremlægger årsregnskab for 2021.

Bo Jacobsen påpeger at der er fejl i regnskabet — egenkapital ultimo 2020 skal svare til

egenkapital primo 2021. Fejlen skyldes formentlig efterposteringer ved årsafslutningen.

Bo mangler desuden, at der udarbejdes noter til regnskabet som uddybende forklaring.

Hans Christian beklager fejlen og tager Bo”s kommentar til efterretning og takker for at blive

gjort opmærksom på fejlen.

Årsregnskabet blev efterfølgende godkendt.

Fastsættelse af indskud og kontingent og forelæggelse af næste års budget

Kontingent for 2022, jfr. bilag udsendt sammen med regnskab og budget godkendt.

Budget for 2022 godkendt.

Valg af formand.

- Peter Feddersen - modtager ikke genvalg.

- Bestyrelsen foreslår valg af Bent Johannsen.

- Bent Johannsen valgt som formand.

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen — på valg er:

- Pia Kristensen — modtager ikke genvalg

- H C Freiberg — modtager genvalg

- Michael Andersen — modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår valg af:

- HC Freiberg

-… Lene Jacobsen

-= Rune Wang Johannsen.

HC, Lene og Rune blev valgt.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen — på valg er Tage Ebbesen og Karl Aage Thylkjær

Bestyrelsen foreslår genvalg af Karl Aage Thylkjær samt nyvalg af Ulrik Krogsnæs.

Karl Aage og Ulrik blev valgt.
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Valg af revisor samt revisorsuppleant — på valg er Ingolf Bossen og Carl Peter Thiedemann

Bestyrelsen foreslår genvalg

Ingolf og Carl Peter blev valgt.

Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Der er modtaget 3 forslag til behandling jfr. vedtægtens & 12, stk. 8.

1. Forslag fra bestyrelsen — se bilag 1

2. Forslag fra Bo Jacobsen —se bilag 2

3. Forslag fra Regnar Sørensen —se bilag 3

Lars Nauheimer foreslår, at forslag fra Bo og Regnar behandles først og under ét da de

indholdsmæssigt minder om hinanden og hvis de vedtages - vil forkaste bestyrelsens forslag.

Bo anmodes om, at motiverer sit forslag — Sebilag 2.

Bo gennemgår sit forslag og hans ønske om at alle greens skal omlægges og at der bliver

bedre forhold for plante og dyreliv ved flere træer og rigere natur. Bo mener ikke at der skal

investeres i bygninger.

Hans Christian gennemgår svaret fra bestyrelsen. — se bilag

Der kan maksimalt omlægges en green pr. år, hvis der skal kunne ske handicapregulering.

Hvis der skal omlægges green efter hul 16 vil det blive hul 17 og hul 2.

Efter enkelte kommentarer fra medlemskredsen vælger Bo at trække sit forslag.

Regnar anmodes om, at motivere sit forslag — se bilag 3

Regnar uddybede sit forslag og mente at hans forslag kunne suppleres med bestyrelsens

forslag i form af en visionsplan 2 -4 år ud i fremtiden.

Efterfølgende kommenterer enkelte medlemmer Regnars forslag og den nyvalgte formand

udtaler til sidst, at han som formand vil prioritere et højere informationsniveau til

medlemmerné om væsentlige tiltag på såvel banen som på bygninger. Medlemmerne vil

have mulighed for at kommentere tiltagene som bestyrelsen vil vurdere - men det vil stadig

være bestyrelsen, der træffer endelig beslutning, jfr. i øvrigt vedtægten 8 7.

Efter debat / kommentering konstaterede Regnar, at bestyrelsen var godt på vej og valgte at

trække sit forslag.

Bestyrelsens forslag — se bilag1

Den nyvalgte formand Bent Johannsen præsenterede —ien Powerpoint - bestyrelsens

forslag til udvidelse af maskinhal, overdækket driving-range, nyt udslagssted og indendørs

træningsfaciliteter med trackmann



Ifølge præsentationen anmodes generalforsamlingen om, at annullere finansieringsplan

udmeldt i referat fra medlemsmøde den 30. september 2021, samt om

at fremlagte bygge- og anlægsprojekter igangsættes

at finansieringsplan 2 — med forøgelse af kassekredit og omlægning af lån godkendes

Alternativt

at finansieringsplan 1— med forøgelse af kassekredit til 1,5 mill.kr. godkendes

Generalforsamling godkendte igangsætning af projekterne samtfinansieringsplan 2

10) Eventuelt.

Theodor Juhl orienterer om, hvordan organiseringen af arbejdet med de mange frivillige

foregår — og påpeger at vi skal gode ved vores frivillige. Hvis der er spørgsmål til de frivilliges

arbejde eller udførelse skal henvendelse ske til bestyrelsen.

Rita Weiland spørger indtil om sponsorer bliver tilbudt det arbejde der bliver udført i

klubben.

HC svarede at der altid bliver kigget efter den billigste samlede løsning og at meget af det

arbejde der bliver udført i klubben er via frivilligt arbejde.

Tidsholmvej, den 10. februar 2022.

Rune Wang Johannsen C —ba rermer——

Referent
Dirigent


