Referat af ordinær generalforsamling
Blokhus Golf Klub, torsdag d. 22. november 2018
På Restaurant Nordstjernen, Blokhus.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
På vegne af bestyrelsen foreslog formanden 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.
Der var 51 fremmødte stemmeberettigede og 4 fuldmagter.
Samtidig blev nedsat stemmetællere: Allan Jensen, Lars Larsen og
Ejvind Olesen.
2. Beretning om klubbens virksomhed 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:
Svend Jakobsen: I.f.m. møde som BGC afholdte i klubhuset, som et i
øvrigt godt initiativ, omkring sponsorer, ville han gerne høre om
både klub og center havde sponsorer. Formanden svarede til dette,
at klubben ikke har sponsorer og hele dette område er henlagt til
centret.
Allan Jensen: I.f.m. vandringen fra A-medlem til Flexmedlemskaber, undrer det ham at når man søger på billig golf i
Blokhus på internettet, så fremkommer som det første disse billige
Flex-medlemskaber, hvilket han syntes er uheldigt.
Steen Jensen: Flex C medlemskab er det for billigt ? Formanden
siger at dette er overvejet, og at det er en strategisk beslutning, for
at få andel i disse medlemskaber, da det typisk er personer som blot

ønsker at erhverve et billigt DGU-kort, og dermed kan spille golf i
Danmark.
Poul Kjeldsen: Vil gerne have besøg af bestyrelsen i klubber i
klubben, for på den måde at gøre bestyrelsen synlige, og have
dialog omkring emner, blandt andet
klubmesterskaber/klubmatcher m.m.
Syntes at bestyrelsen virker for opgivende i.f.m.
klubmesterskaberne, kan med fordel profileres noget mere og ikke
bare via elektroniske medier.
Leif Pedersen: Klubmesterskaberne er der gjort alt for lidt for at
profilere, herunder fejre mestrene i.f.m. generalforsamlingen.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
(er uploadet på hjemmesiden)
Klubbens revisor Lars F. Lundtoft fra Tal og Tanker, gennemgik det
reviderede regnskab og dette giver efter bestyrelsens og revisors
mening et retvisende billede og revisionspåtegningen er givet uden
forbehold.
Regnskabet udviser et mindre overskud for 2018, hvilket anses som
værende tilfredsstillende, dog skal der tages hensyn til tilskud fra
SE som er indtægtsført i 2018 men først anvendes i 2019, hvilket
reelt giver et underskud på ca. kr. 18.000. Dette underskud kan
stort set henføres til jubilæumsfesten/arrangementet.
Dirigenten stillede regnskabet til debat:
Lars Larsen: Spurgte om hvis klubben selv afholdte klubmatcherne,
om det ville give en indtægt på kr. 135.000,- ??
Formanden svarede at efter klubmatcherne var henlagt til centret
var dette vendt fra et underskud i niveauet 10-12.000,- til en
indtægt på 5% af indtægten.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om
medlemskontingent.
Klubbens kasserer Bent Jørgensen gennemgik budgettet, som stort
set er lavet ud fra realiseret i foregående regnskabsår.
Dirigenten stillede budgettet til debat:
Ingen spørgsmål og herefter enstemmigt godkendt.
Kontingent for 2018, 2019 og 2020 blev besluttet på
generalforsamlingen i 2017, så de nye kontingentsatser blev
herefter vist på planche.
Beslutningen fra 2017 lyder: Såfremt kontingentindtægterne ikke
når op på kr. 3.100.000,- vil kontingentet stige med 2% pr. år i de
omtalte år.
Dirigenten konstaterede at nævnte beslutning blev taget til
efterretning.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen forslag.
6. Forslag fra bestyrelsen.
Vedtægtsændringer gennemgået af formanden og dirigenten der
gjorde opmærksom på, at der til vedtagelse af de foreslåede
ændringer kræves mindst ¾ af afgivne stemmer for forslagene.
Den væsentligste ændring er §8.3 som går på at alle aktive
medlemmer som er personligt myndige uanset medlemskab er
stemmeberettiget med hver en stemme.
Denne ændring gav anledning til en del dialog, mest bekymring
omkring øvrige medlemskaber kunne opnå majoriteten og dermed

A-medlemmers afgivelse af majoritet. Opfordret til at bestyrelsen
holder øje med udviklingen i medlemstallenes fordeling i de
forskellige katagorier, specielt om flertallet af A-medlemmer
fastholdes.
Ændringen i §8.3 gav følgende stemmeresultalt:
47 for
3 imod
5 hverken for eller imod
Øvrige vedtægtændringer enstemmigt vedtaget.
Ændringerne er uploadet og markeret med fed skrift.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
På valg er Kristian Hedelund og Tom Bille som er villige til genvalg
for en 3-årig periode.
Ingen modkandidater og dermed er Kristian og Tom genvalgt for en
3-årig periode.
Valg af suppleanter:
På valg er Jytte Verwohlt som er villig til genvalg.
Ingen modkandidater og Jytte dermed valgt for en 1-årig periode.
Herudover foreslog bestyrelsen Thomas Thesmer Sørensen som var
villig til valg, og Thomas dermed valgt for en 1-årig periode.
8. Valg af revisor.
Genvalgt.

9. Eventuelt.
Lars Larsen: Bliver der afholdt orienteringsmøde om de nye
golfregler.
Til dette svarede Tom Bille at det bliver der, en gang i januar og en
gang i april måned.
Jette Pedersen og Klaus J. Sørensen: Mulighed for tilgængelighed til
klubbens referater fra bestyrelsesmøderne, evt. med medlemslogin.
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for dette, ligeledes
undersøge muligheden for adgang til kontaktpersoner i Klubber i
Klubben på hjemmesiden, dog gør den nye persondataforordning
det ikke nemmere. Bestyrelsen vil som alternativ gøre mere ud af at
få udsendt nyhedsbreve til medlemmerne.
Jens Otto Larsen:
Syntes at golfklubben gør for lidt for at reklamere for sig selv og
centret.
Til dette svarede Tom Bille: Ikke enig på dette punkt, idet
han/klubben har været rundt ved kommunens firmaer og udleveret
flyers. Desuden deltaget på Erhvervsmessen i Jetsmark samt
deltaget til Pandrup By Night.
Et medlem undrer sig over at greenfeeindtægter er faldet i forhold
til 2017 med det gode vejr i mente.
Kristian Hedelund/Dan Stage svarede til dette: Sommeren 2018 har
været for god vejrmæssigt, hvilket har gjort at golfspillere har
prioriteret anderledes. 2017 var mange baner ramt af den våde
sommer, hvor Blokhus var en af få baner der stort set var åben hele
sæsonen.
Edith Sørensen: Har bemærket at BGC bliver set som reklame på
svenske baner, hvilket er meget positivt.

Herefter ikke flere bemærkninger og spørgsmål til eventuelt,
hvorefter formanden takkede dirigenten for god styring af
generalforsamlingen og takkede de fremmødte for deltagelsen i
årets generalforsamling.
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