Referat af ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub, mandag d. 18.
november 2019 på Restaurant Nordstjernen.
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 75 fremmødte stemmeberettigede og 28 fuldmagter, således i alt 103
stemmeberettigede.
Samtidig blev nedsat stemmetællere: Jan Mikkelsen, Allan Jensen og Karin
Kragelund.
Dirigenten opfordrede samtidig klubben til at ændre vedtægterne, således
der også vil være mulighed for at give elektronisk fuldmagt, hvor der i dag
kun er mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt.
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:
Gitte Sanne Bille: Kan Pay and Play medlemmer ikke lokkes over til andre
medlemsskaber ? S
Allan Jensen: Undrer sig over at vi ikke får mere ud af vores
flexmedlemsskaber når man sammenligner med blandt andet Øland som
har væsentlig flere flexmedlemmer med mulighed for frit spil på deres Pay
and Play bane.
Formanden præciserede BGK´s flexmedlemsskaber, da disse ikke er
sammenlignelige med Ølands, BGK har faktisk også dette
flexmedlemsskab.
Poul Erik Broberg: Hvor gammel skal man være for ikke at være flov over
at være flexmedlem ??
Svend Jakobsen: Ros til bestyrelsen for initiativ omkring forsøg på at
skaffe medlemmer som han beklagede faldt på den ekstraordinære

generalforsamling. Derimod ris for kommunikation til medlemmerne,
herunder på mail, hjemmeside m.m.
Formanden tog ros/ris til efterretning, da bestyrelsen ikke er uenig.
Poul Kjeldsen: Forslag om at bestyrelsen indkalder formændene fra
kluberne i klubben til minimum et årligt møde for på den måde at have
fingeren på pulsen om hvad der foregår i klubben.
Tom Bille: Alle formændene for klubber i klubben har været indkaldt i
2019, og var i tvivl om Poul Kjeldsen havde deltaget.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Uploadet på hjemmesiden.
Grundet revisorens afbud gennemgik klubbens formand det reviderede
regnskab og dette giver efter bestyrelsens og revisors mening et
retvisende billede og revisionspåtegningen er givet uden forbehold.
Regnskabet udviser et mindre underskud for 2019, hvilket primært
skyldes en regnskabsmæssig forskydning, idet der er indkøbt en
klubtrailer hvor udgiften er bogført i 2019, og indtægten/tilskuddet fra SE
Energi er modtaget og bogført i 2018.
Dirigenten stillede regnskabet til debat:
Ingen spørgsmål
Regnskabet godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter (er vedhæftet)
Dirigenten oplæste bestyrelsens ændringsforslag og hørte herefter om
bestyrelsen ville motivere forslaget yderligere.
Næstformanden motiverede forslaget, idet bestyrelsen blev opfordret til
at genfremstille forslaget.
Jan Mikkelsen: Da der i sin tid blev indført fleksmedlemsskaber var det
netop for at få yngre mennesker til at spille golf. Disse vil nu kunne fristes
til at få et A-medlemskab og derfor opfordres til at stemme for forslaget.
Svend Jakobsen: Beklagede at ændringsforslaget ikke blev vedtaget på den
ekstraordinære generalforsamling, men ønskede at medlemmerne ville
stemme for forslaget.
Allan Jensen: Sammenlignede med andre klubber herunder Hjarbæk, som
har prøvet noget lignende med det resultat at de har mistet 11
medlemmer.

Tror ikke at vi kan få medlemmer fra andre klubber grundet ussel
mammon, da tiden stadig er en knap faktor.
Poul Kjeldsen: Går ikke ind for forslaget. Aldersgrænsen på 45 grænser til
det urimelige, men villle kunne måske acceptere en lavere aldersgrænse så
som eks.vis 30 år. Unge mennesker har penge nok til at spille golf, bedre at
seniores kontingent nedsættes til kr. 5500,-.
Torben Larsen: Tror på forslaget. Kender nogle fleksmedlemmer som
kunne være meget interesseret, tror på at den lavere pris vil kunne øge
oplandet for flere medlemmer.
Niels Bisgaard Rasmussen: Tror på at vi skal have prisen ned for de nye
medlemmer da det kan være svært at forsvare et dyrt kontingent
sammenholdt med investering i udstyr m.m.
Martin Kjær: Er for forslaget og kender andre som godt kunne finde på at
skifte klub såfremt det vil blive vedtaget.
Herefter stadig en del som motiverede for og imod.
Forslaget sendt til skriftlig afstemning.
Resultat: 69 for 33 imod og 1 blank – dermed er forslaget faldet.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om
medlemskontingent.
Grundet kasserens afbud fremlagde klubbens formand budgettet, som
stort set er lavet ud fra realiseret i foregående regnskabsår.
Dirigenten stillede budgettet til debat:
Ingen spørgsmål.
Budgettet godkendt.
Kontingent for 2018, 2019 og 2020 blev besluttet på generalforsamlingen
i 2017 som lyder: Såfremt kontingentindtægterne ikke når op på kr.
3.100.000,- vil kontingentet stige med 2% pr. år de omtalte år.
Dirigenten konstaterede at nævnte beslutning blev taget til efterretning.
6. Forslag fra medlemmer – Ingen forslag modtaget.
Ingen forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter.
På valg er 1 bestyrelsesmedlem
- Morten Pilegaard – villig til genvalg.
- Ole Secher har ønsket at stoppe i utide og ind er trådt 1. suppleant
Thomas Thesmer Sørensen.
Bent Jørgensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvilket
bestyrelsen har taget til efterretning.
Thomas Thesmer Sørensen indtræder på Ole Sechers anciennitet,
hvilket vil sige 1 år.
Morten Pilegaard genvalgt (fredsvalg).
I stedet for Bent Jørgensen peger bestyrelsen på Lars Larsen.
Ingen øvrige kandidater så Lars Larsen er valgt og indtræder i
Bent Jørgensen´s anciennitet, hvilket vil sige for 1 år.
Valg af suppleanter:
Thomas Thesmer Sørensen foreslog Poul Hansen som var villig til
valg.
Ingen øvrige kandidater - dermed kun 1 suppleant.
8. Valg af revisor.
Tal og Tanker Pandrup er genvalgt.
9. Eventuelt
Svend Jakobsen: Konstaterede at bestyrelsen´s vedtægtsændring faldt, og
opfordrer til at bestyrelsen nedsætter et rekrutteringsudvalg til at skaffe
nye medlemmer. Udvalget bør være nedsat inden sæsonstart 2020.
Bestyrelsen tager forslaget til sig og vil se nærmere på dette. Dog vil det
være svært at rekruttere medlemmer til et sådant udvalg, da der ikke
engang kan findes en 2. Suppleant til bestyrelsen.
Leif Pedersen: Opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at skaffe nye
medlemmer samt at være bedre til at informere om blandt andet

klubmatcher m.m. på trods af at centret altid sender remindere ud.
Facebook kan også være en måde.
Formanden takkede for god ro og orden og til sidst også en stor tak til
dirigenten Peter Ross Jensen.

