Referat af
EKTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Blokhus Golf Klub
MANDAG DEN 26. AUGUST 2017 KL. 19.00 I BLOHUS GOLF KLUB, Hunetorpvej
115, 9490 Pandrup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent :

Formanden oplyste at bestyrelsen foreslog Peter Ross Jensen,
som blev valgt af generalforsamlingen. Dirigenten redegjorde
for den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig. Der var 26 fremmødte stemmeberettigede
og 8 fuldmagter, således i alt 34 stemmeberettigede inkl.
fuldmagter.
2. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægternes § 3.1 afsnit 2, §3.4
og forslag til ny § 3.5 – jfr. Vedlagte forklaring.

Dirigenten læste de foreslåede vedtægtsændringer op, hvorefter
ordet blev givet til formanden Kristian Hedelund.
Formanden motiverede forslagene ud fra det udsendte
materiale, samt forklarede betydningen af
vedtægtsændringerne.
Herefter blev forslagene sat til debat.
Allan Jensen:
Først ros til en sund økonomi i centret samt klubben, men også
bekymring om fremtid og gambling med denne. Allan mente at
bestyrelsen havde valgt det forkerte segment, hvor han syntes at

der skulle satses mere på gruppen +55, da det er dem som
flytter til vores område, Allans motivation for et nej til
bestyrelsens forslag var ligeledes baseret på en del statistikker ,
samt sammenligning med blandt andet tennis. Allan mente
endvidere at der ikke blev gjort nok for at reklamere mere for
klubben og centret med det formal at skaffe medlemmer, det
kunne f.eks. være ske igennem hjemmesiden. Allan har
fremsendt et alternativt forslag til nyt medlemsskab til
bestyrelsen, hvor der blandt andet tilbydes mulighed for spil af
12 eller 6 huller til forholdsvis kontingent (betaling pr. spillet
hul + evt. tilkøb af resterende huller).
Dion Andersen:
Ville høre om bestyrelsen har gjort sig nogle tanker omkring
hvad klubber i nærområdet vil tænke om forslaget, og om ikke
det ville betyde opstart af “medlemskrig” klubberne imellem.
Peter Z.:
Samme som Dion omkring opstart af “klubkrig” på prisen.
Allan Jensen ytrede også bekymring om at den nye
medlemsgruppe ville kunne spille golf for kr. 3100,- om året i
op til 26 år. Til dette kunne formanden besvare, at der blot
kunne laves vedtægtsændringer, såfremt kontingentgruppen
ville blive en stor majoritet af klubbens samlede medlemmer.
Herudover en del meningsudvekslinger, hvor også formand og
næstformand fremkom med synspunkter, herunder også at
bestyrelsen vil arbejde videre med indkomne forslag fra
medlemmerne.
Til sidst afsluttede debatten med at dirigenten foreslog 5
minutters pause, således bestyrelsen lige kunne summe lidt over
debatten.

Efter 5 minutters pause genoptag man den ekstraordinære
generalforsamling:
Dirigenten foreslog at dele afstemningen op i 2 dele, hvor først
der blev stemt om ændringsforslagene til vedtægernes punkt 3.4
og nyt punkt 3.5 og herefter skriftlig afstemning om punkt 3.1.
Punkt 3.4 og 3.5 blev enstemmigt vedtaget, mens punkt 3.1
endte med 20 stemmer for forslaget og 14 imod. Dermed faldt
bestyrelsens forslag om ændring af punkt 3.1 idet ændringen
ville kræve 75% af stemmerne fra de fremmødte.

3. Fastsættelse af kontingent for Ungsenior (19-45 år) kr. 3.100 med
ikrafttrædelse fra 1. januar 2020

Ingen afstemning, da punkt 3.1 ikke blev vedtaget.
4. Eventuelt

Lars Larsen og Svend Jacobsen rejste sig og beklagede at det
ene af bestyrelsens forslag ikke blev vedtaget, men ønskede at
bestyrelsen skulle arbejde videre i en positiv ånd.
Ole Secher og Morten Pilegaard beklagede at forslaget ikke
blev vedtaget, da intentionen var at få flere medlemmer og
dermed opnå kontingentindtægter på kr. 3,1 mill. således man
dermed fremadrettet kunne begrænse kontingentstigninger.
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med forslaget, men er klar
til at modtage input til finpudsning af forslaget. Samtidig
opfordres alle medlemmer til at komme med input til hvordan

vi hverver nye medlemmer, da bestyrelsen ikke alene kan løfte
denne opgave.
Til slut tog formanden ordet og takkede for fremmødet og
takkede Peter Ross Jensen for god styring af den ekstraordinære
generalforsamling.
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