Referat af ordinær generalforsamling
Blokhus Golf Klub, onsdag d. 22. november 2017
På Restaurant Nordstjernen, Blokhus.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Formanden oplyste at bestyrelsen foreslog Peter Ross Jensen, som blev valgt af
generalforsamlingen. Dirigenten redegjorde for generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig samt at dagsordenen var udfærdiget i.h.t. vedtægternes §7.3 og at der var
72 fremmødte stemmeberettigede og 6 fuldmagter ved mødets start. Kort efter mødte
yderligere 2 medlemmer, og således i alt 80 stemmeberettigede incl. nævnte fuldmagter.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formanden aflagde beretning (vedlagt som bilag)
Dirigenten tilkendegav at der kunne stilles spørgsmål til beretningen, men at beretningen ikke
skulle godkendes af generalforsamlingen.
Der blev stillet følgende spørgsmål:
Ingen spørgsmål, herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Da punktet var til ”godkendelse” nedsatte dirigenten et stemmeudvalg bestående af Lars
Larsen, Allan Jensen og Niels Erik Sørensen, som alle accepterede.
Klubbens revisor Lars F. Lundtoft fra One Revision, gennemgik det reviderede regnskab og
det giver efter bestyrelsen og revisors mening et retvisende billede og revisionspåtegningen
er givet uden forbehold.
Dirigenten stillede regnskabet til debat:
Ingen spørgsmål til regnskabet.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent.
Klubbens kasserer Bent Jørgensen fremlagde budget 2017/2018 og fortalte at budgettet for
2017/2018 stort set er lavet ud fra realiseret regnskab for 2016/2017, dog en anelse
forsigtigt. Der var lidt forvirring omkring budgetfremlægningen, idet det viste budget var
klubbens tal.
Herefter blev budgettet sendt til afstemning ved håndsoprækning og dirigenten konstaterede
at 74 stemte for ingen imod og 6 medlemmer stemte hverken for eller imod.
Budgettet hermed godkendt.
Opfordring til at klubbens budget fremover oploades sammen med øvrig regnskabsmateriale.

Beslutning om medlemskontingent for 2018.
Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling til nye kontingentsatser. Herefter gav han en
forklaring på hvorfor der på enkelte katagorier indstilles til stigning i kontingentet, bl.a.
manglende kontingentindbetalinger grundet samme kontingent i de seneste 3 år, samt
vandring i de forskellige medlemskatagorier. Alternativet til stigning ville risikere at kunne
være besparelser på blandt andet banepleje, og dermed gå på kompromis på banekvalitet.
Dirigenten stillede kontingentforslagene til debat:
Svend Jacobsen: OK med stigning, vi skal sørge for at skaffe nye medlemmer og fastholde
gamle medlemmer. Urimeligt at Flex A skal stige så meget. Foreslår at Flex A kun stiger med
10%.
Finn Thyge: Afklarende spg. Er stigning taget med i budget samt om det er med nuværende
antal medlemmer? Hertil svaret nej til stigning var indregnet i budgettet, men med
nuværende antal medlemmer.
Bent Karstensen: Hvor mange Long-distance medlemmer er der ?? Svar 75 stk. , foreslår
motivation for erhvervelse af flere medlemmer af disse.
Keld Åholm: Talte for en stigning på 2% pr. År de næste 3 år.
Lars Larsen: Talte for at vi nedsætter kontingentet med kr. 1.000,- og reklamerer mere for
vores velplejede baneanlæg.
Per Thomsen omtalte muligheden for nedsat kontingent resten af året hvis nye medlemmer
skaffes.
Erik Møller Nielsen: Sagde at vi medlemmer skal tænke os om, da det jo ikke er sikkert at de
2% kommer i spil i 2019 og 2020, såfremt vi opnår det nødvendige indtægtsgrundlag på kr.
3,1 mill.
Jens Otto Larsen havde kommentarer.
Allan Jensen: Syntes at vi skal passe på med at lave discounttilbud, når vi lige har reklameret
med 20 gode grunde til at skifte til Blokhus.
Henning Kjeldsen mente at kontingentstigningen var på sin plads, og at vi efter hans
undersøgelse var sammenlignelige med Brønderslev, Ørnehøj og Aalborg hvor kontingentet
stort set svarer til bestyrelsens forslag, dog med forbehold for Flex A.
Herefter begærede dirigenten 10 minutters pause, således bestyrelsen kunne tage stilling til
alle kommentarerne/forslagene.
Efter genoptagelse af punktet, oplyste formanden, at bestyrelsen så sig nødsaget til og i
sammenhæng med ny banelejeaftale, at fastholde det fremlagte kontingentforslag, dog med
den ændring at Flex A medlemmer kun skulle stige med kr. 360,- til kr. 2700,- og med
fastholdelse af forslaget om 2% stigning i 2019 og 2020, dog kun indtil banelejen kommer op
på 3,1 millioner kr. eller derover.
Dirigenten præciserede det endelige forslag til nye kontingentsatser for 2018, 2019 og 2020,
og oplyste at det nu blev sat til afstemning.
Nogle medlemmer begærede skriftlig afstemning og dirigenten bestemte herefter i medfør af
vedtægternes § 8.7, at skriftlig afstemning skulle foretages.
Dirigenten redegjorde for afstemningsmåden og bad stemmeudvalget træde til.
Efter optælling af stemmesedler og kontrol af disse oplyste dirigenten resultatet af
afstemningen.

Resultatet af afstemningen:
57 ja
18 nej
5 hverken eller.
Bestyrelsens forslag med ændring som ovenfor nævnt godkendt.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen forslag
6. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. Suppleanter.
Jf. Indkaldelsen var Bent Jørgensen og Morten Pilegaard villige til genvalg, og Jytte Verwohlt
ønskede ikke genvalg. Der var ingen kandidatforslag fra generalforsamlingen, hvorefter
bestyrelsen indstillede Ole Secher til bestyrelsen. Bent Jørgensen og Ole Secher valgt til en 3
årig periode og Morten Pilegaard valgt for en 2 årig periode (indtræder i afgående
bestyrelsesmedlem Karsten Bach’s anciennitet).
Valg af suppleanter: Ingen forslag fra generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen foreslog
Jytte Verwohlt som suppleant. Jytte var villig til at modtage valg for en 1 årig periode.
8. Valg af revisor:
Revisor blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Ejvind Dalgaard: Syntes at bestyrelsen har været utrolig passive omkring arrangementer i.f.t.
nye medlemmer. Uheldig med vejret på Golfens Dag
Poul Rom: Samarbejde med skoler, men hvad med ældre mennesker, kan evt. kontakte
Brønderslev Golf Klub om hvad de gør.
Klaus Holm: Syntes ikke at bestyrelsen fortjener ris omkring at skaffe nye medlemmer, idet
bestyrelsen jf. formandens beretning har forsøgt iværksættelse af op til flere tiltag, herunder
uddeling af flyers på lokale virksomheder, kontakt til Skolecenter Jetsmark, deltagelse i messe
m.m.
Leif Pedersen: Bakker op omkring Poul Rom’s forslag med hensyn til ældre medlemmer.
Seniorklubben har samlet ca. Kr. 20.000,- sammen i.f.m. ”slå et slag”
Poul Kjeldsen: Ros til BGC, ros til cafe’en, dyrk det sociale, hold nogle terrassefester. Intern
møde imellem bestyrelse og klubber i klubben, alle har forpligtelse til at forsøge at skaffe nye
medlemmer.
Lis Jervild: Ønske om at der ikke er tvungen spisning i.f.m. klubmatcher.
Per Saksager: Ønske om udskiftning af lysstofrør i bagrummet, bedre rengøring på toiletter.
Lars Larsen: Ønske om bedre tilmeldingsmuligheder til Regionsgolf, efterlyser formøder
inden tilmeldingsfristen.
Herudover var der man korte og muntre indlæg som alle blev noteret af bestyrelsen til videre
inspiration.
Referent: Morten Pilegaard
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Peter Ross Jensen, Dirigent
Tiltrædes af bestyrelsen:
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