Referat af
Ordinær generalforsamling
Blokhus Golf Klub
Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00
Nordstjernen, Blokhus

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Formanden oplyste, at Henning Kjeldsen, der sædvanligt har været dirigent på klubbens
generalforsamlinger, var bortrejst, hvorfor bestyrelsen havde anmodet Peter Ross Jensen om at
påtage sig hvervet.
Peter Ross Jensen blev valgt med applaus.
Dirigenten redegjorde for at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig. Der var mødt 130 stemmeberettigede medlemmer og 13 var repræsenteret ved
fuldmagt.
Dirigenten oplyste at der som de tidligere år ikke var udsendt regnskab sammen med indkaldelsen
til generalforsamlingen, idet det ikke af tidsmæssige årsager havde kunnet lade sig gøre. Det var
efterfølgende udsendt den 6. november 2014. Dirigenten tilkendegav, at han betragtede dette som
i overensstemmelse med sædvane i klubben og derfor acceptabelt.
Dirigenten udpegede følgende stemmetællere
-

Allan Jensen
Tom Bille
Niels Erik Sørensen.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formanden aflagde beretning (bilag 1 til referatet).
Dirigenten tilkendegav, at der kunne stilles spørgsmål til beretningen, men at denne ikke skulle
godkendes af generalforsamlingen.
Der blev stillet spørgsmål til og debatteret
- Klubber i klubben – såvel officielle som uofficielle, der reserverer tid, og hvilke godkendelser,
der forelå for sådanne klubber, samt hvilke krav, der stilledes for oprettelse af uofficielle
klubber,

-

Aftalerne mellem klubben og Blokhus Golfcenter, herunder økonomien i disse aftaler, samt om
medlemstallet har indflydelse på betalingen, og hvorledes regulering sker,

Formanden meddelte, at spørgsmålet om uofficielle klubber i klubben vil blive taget op til drøftelse
i bestyrelsen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Klubbens revisor Andreas Brandt, Ernst & Young, gennemgik det reviderede regnskab (bilag 2 til
referatet). Regnskabet giver efter såvel bestyrelsens som revisors opfattelse et retvisende billede
og revisionspåtegningen er givet uden forbehold.
Dirigenten stillede regnskabet til debat.
Der blev stillet spørgsmål om
- Hvor indtægterne fra Pay and Play banen fremgik
- Hvad der er betalt for arbejdet med juniorerne og eliten
Andreas Brandt oplyste, at indtægterne fra Pay and Play banen er en del af BG-aktiviteten.
Kasserer John Buhelt oplyste, at det ikke af regnskabet fremgik, hvad der er betalt for arbejdet med
juniorer og elite, idet dette ikke afregnes særskilt til Blokhus Golfcenter, men er en el af det
samlede aftalekompleks mellem centret og klubben.
Dirigenten satte regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev godkendt med 142 stemmer for og 1 imod.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent.
Dirigenten meddelte, at beslutning om medlemskontingent behandledes først, idet budgettet var
udarbejdet under forudsætning af vedtagelse heraf.
Næstformand Finn Thyge gennemgik forslaget til kontingentsatser, og dirigenten satte forslaget til
debat.
Der blev debatteret fordele og ulemper ved kontingent eller kontingentfritagelse for de yngste
juniorer samt fordele og risici ved oprettelsen af flere typer flex-medlemsskaber, herunder risikoen
for at klubbens medlemmer overgår til sådanne medlemstyper i stedet for A-medlemskab.
Finn Thyge tilkendegav, at forslaget efter bestyrelsens opfattelse var det bedste alt taget i
betragtning.
Dirigenten satte forslaget til afstemning.
Forslaget blev vedtaget med 134 stemmer for, 5 stemmer imod og 4 blanke stemmer.

Andreas Brandt gennemgik herefter budgettet (indeholdt i bilag 2), og dirigenten satte
budgetforslaget til debat.
Mulighederne for at skabe yderligere indtægter, herunder via sponsorer drøftedes. Det kunne være
muligt i det omfang, de pågældende sponsorer ikke var blandt de, der ville blive kontaktet af
Blokhus Golfcenter. Henvendelse skal derfor drøftes med centret. Dette var aftalt for at hindre, at
der blev rettet henvendelser fra flere sider til samme sponsor.
På forespørgsel til matchudgifter i budgettet, når Blokhus Golfcenter sponserer præmierne, oplyste
kasserer John Buhelt, at matchudgifterne i budgetter var udgifter til bespisning af deltagerne i
matchen efter denne.
Dirigenten satte budgettet til afstemning.
Budgettet blev vedtaget med 141 stemmer for, 0 imod og 2 blanke stemmer.

5. Forslag fra bestyrelsen
5.1. Forslag om ændring af vedtægter.
Bestyrelsessuppleant Birthe Østergaard gennemgik baggrunden for forslagene, og derefter hvert
forslag enkeltvis, inden forslaget af dirigenten blev sat til afstemning.
-

§ 2 stk.1 afsnit 1 og § 6 stk.4 ændres ”Blokhus Klit Golfcenter” til ”Blokhus Golfcenter A/S”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

-

§3 stk.3 ændres ”……Ved indmeldelse opkræves gebyr…” til ”…..Ved indmeldelse kan opkræves
gebyr….”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

-

§ 3 stk.4 ændres fra ”Udmeldelse sker skriftligt til klubben med mindst 1 måneds varsel til en 1.
december” til ”Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab kan ske 2 gange årligt pr. 30.
juni og 31. december ved skriftlig meddelelse til klubbens bestyrelse med mindst 1 måneds
forudgående varsel.”
Forslaget herunder risikoen for at bestemmelsen ville blive brugt til at skifte til medlemskab af
anden type blev drøftet.
Forslaget blev vedtaget med 136 stemmer for og 7 imod.

-

§ 9 stk. 2 ændres fra ”De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad
gangen, idet der årligt afgår 2 …….” til De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for 3 år ad gangen, dog således at der altid årligt afgår 2 …..”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
§ 12 stk. 1 ændres fra ”Bestyrelsen nedsætter et baneudvalg, et matchudvalg, et sportsudvalg,
et handicapudvalg, et sponsorudvalg og de øvrige udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er

behov for.” til ”Bestyrelsen nedsætter de efter bestyrelsens vurdering nødvendige udvalg for
driften af klubben.”
Forslaget drøftedes og formanden at det på et af de første møder i bestyrelsen ville blive
besluttet, hvilke udvalg, der skal nedsættes.
Forslaget blev vedtaget med 140 stemmer for, 2 imod og 1 blank stemme.
-

§ 13 stk. 3 ændres fra ”Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig form til samtlige
medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.” til ”Det reviderede
regnskab skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling være tilgængeligt på klubbens
hjemmeside.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Forslag fra medlemmer.
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter.
Dirigenten oplyste, at John Buhelt og Pia Bender var på valg og ikke ønskede at genopstille.
Formanden foreslog valg af Lars Bender og præsenterede denne.
Næstformanden foreslog valg af Bent Jørgensen og præsenterede denne.
Dirigenten forespurgte, om der var yderligere forslag. Kirsten Smed Nielsen foreslog Jette Pedersen
fra seniorklubben, der var villig til at stille op, men ikke var til stede på grund af rejseaktivitet.
Dirigenten gennemgik afstemningsreglerne, hvorefter der blev foretaget skriftlig afstemning.
Lars Bender fik 128 stemmer
Bent Jørgensen fik 125 stemmer
Jette Pedersen fik 25 stemmer.
Dirigenten konkluderede, at Lars Bender og Bent Jørgensen herefter var valgt for 3 år.
På valg som suppleanter var Birthe Østergaard og Poul Kjeldsen, der begge var villige til genvalg og
blev genvalgt.

8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Andreas Brandt, Ernst & Young.
Andreas blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt.
Lars Larsen rejste spørgsmål om den måde klubmesterskabet var afviklet på var korrekt efter DGU’s
regler. Der blev spillet fra scratch og 2 spillere spillede lige op. Burde der så ikke have været omspil?
Lars Bender, der havde været matchleder på klubmatchen, besvarede spørgsmålet med at DGU’s
regler angiver flere forskellige metoder, og blandt dem den matematiske, der blev valgt. Den er ikke
første prioritet, men kan anvendes.
Jørgen Mølgaard spurgte om der ikke længere var lokalregler i Blokhus Golfklub. Ejvind Dalgaard
bekræftede, at de efter baneejers ønske var fjernet, idet man ville henholde sig til DGU’s regler. Lars
Bender påpegede at man ikke kunne undgå lokalregler, men at det ville blive taget op i bestyrelsen.
Knud Larsen roste baneejer for de gode forhold på banen.
På forespørgsel fra Ole Secher orienterede Dan Stage om de ændringer, der er ved at ske på banen
med oprettelse af flere hvide tee-steder og ændring af hul 10 til et par 4 hul og hul 11 til et par 5 hul.
Ejvind Dalgaard orienterede om forsøgene med at få nye medlemmer, herunder juniorrekruttering i
efterårsferien.
Ejvind Olesen – ny formand for seniorklubben – havde ønske om ændringer til scorekort med
angivelse af shelternes placering, telefonnumre, hjertestarters placering m.v., bemanding i klubhus
før kl. 10 samt differentierede green-fee ordninger med gæsteklubber.
Dirigenten takkede for god og medlevende deltagelse fra forsamlingen.
Formanden takkede John Buhelt og Pia Bender for deres indsats i bestyrelsen, Andreas Brandt for
godt samarbejde og Peter Ross Jensen for den gode og humoristiske ledelse af generalforsamlingen.
Referent: Birthe Østergaard

Blokhus, den

november 2014

---------------------------------------Peter Ross Jensen, dirigent.

Tiltrædes af bestyrelsen:

-------------------------------------Peter Jervild

----------------------------------------Finn Thyge

-----------------------------------------Willy Jørn Larsen

---------------------------------------Ejvind Dalgaard

-

---------------------------------------Lars Bender

--------------------------------------Bent Jørgensen

