Referat af ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub, onsdag d. 9.
December 2020 på Blokhus Golf Center.
Formanden bød velkommen.
1.

Valg af dirigent.
På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Erik Møller Nielsen,
som blev valgt af generalforsamlingen. Dirigenten takkede for
valget og redegjorde for generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig samt at dagsordenen var
udfærdiget i.h.t. vedtægternes §7.3. Dirigenten bemærkede at der
var et enkelt punkt som ikke var overholdt i.f.t. vedtægterne,
nemlig at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af
november måned, men at dette grundet Covid-19 var at betegne
som en godkendt overtrædelse.
Der var 19 fremmødte stemmeberettigede og 11 fuldmagter,
således i alt 30 stemmeberettigede.
Samtidig blev nedsat stemmetællere: Ingen grundet de få
fremmødte.

2.

Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.
Formanden aflagde beretning (vedlagt som bilag)
https://blokhusgolfklub.dk/wpcontent/uploads/2020/12/Formandens-beretning-november2020.pdf.
Dirigenten tilkendegav at der kunne stilles spørgsmål til
beretningen, men at beretningen ikke skulle godkendes af
generalforsamlingen.
Der blev stillet følgende spørgsmål:
Ingen spørgsmål

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

(Uploadet på hjemmesiden) https://blokhusgolfklub.dk/wpcontent/uploads/2020/11/101605-Aarsrapport-2019-20.pdf
Revisoren gennemgik klubbens reviderede regnskab og giver
efter revisors og bestyrelsens mening et retvisende billede og
revisionspåtegningen er givet uden forbehold.
Regnskabet viser et overskud på kr. 69.459,-.
Dirigenten stillede regnskabet til debat:
Claus Jensen: Tilgodehavender på tkr. 82, er de tabt eller er de på
vej ind.
Formanden kunne forklare at tilgodehavender stort set er
skyldige kontingenter fra primo 2020 som der arbejdes med at få
inddrevet.
Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
4.

Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter (er vedhæftet)
https://blokhusgolfklub.dk/wpcontent/uploads/2020/11/Aendringsforslag-og-motivation.pdf
Dirigenten oplyste om betingelserne for godkendelse af
vedtægtsændringerne jf. Vedtægternes § 8.5.
Formanden gennemgik bestyrelsens ændringsforslag og
motiverede herfor.
Spørgsmål:
Svend Jakobsen: Ønskede at generalforsamlingen bakker 100%
op til bestyrelsens forslag, med den begrundelse og håb om at
der vil komme flere unge til som medlemmer og samtidig at
kommende veteraner vil forblive som A-medlemmer.
Formanden kommenterede Svend Jakobsens kommentar og
bekræftede at forslaget skulle være med til at få nye unge
medlemmer samt fastholde veteraner som A-medlemmer.
Bekræftede samtidig at de 2 kommende sæsoner ville være uden
kontingentstigning såfremt forslaget vedtages. Såfremt
kontingenterne ikke kan fastholdes/stiger, er der i den nye

lejeaftale mulighed for at der kan komme en kontingentstigning
på op til 2% i 2023.
Claus Jensen: Der er fornuften og princippet i forslaget.
Fornuften er at få demografien gjort mere ung, for uden unge og
nye medlemmer, ingen klub og motiverede for at
generalforsamlingen stemte for forslaget.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
5.

Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om
medlemskontingent.
Formanden fremlagde klubbens budget.
Dirigenten fik bekræftet at budgettet er udfærdiget ud fra evt. ny
kontingentstruktur.
Kontingent for 2021 foreslået som skrevet i motivationen for
vedtægtsændringerne og formanden gennemgik den nye
kontingentstruktur.
Budget og kontingent for 2021 sendt til afstemning.
Vedtaget enstemmigt.

6.

Foreslag fra medlemmer.
Ingen foreslag modtaget.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter:
På valg er: Thomas Thesmer Sørensen og Lars Larsen som begge
er villige til genvalg.
Ingen øvrige kandidater og hermed er Thomas og Lars genvalgt
for en 3-årig periode.

Suppleanter:
Peter Høy foreslået og valgt.
Ingen øvrige kandidater.
8.

Valg af revisor.
Tal og Tanker genvalgt.

9.

Eventuelt.
Svend Jakobsen: Opfordrer bestyrelsen til hurtigt at melde den
nye struktur ud.
Claus Jensen: Foreslår at vores Facebook-profil bliver gjort mere
”levende”, således at vores medlemmer kan være med til at
booste denne.
Claus Jensen: Spurgte til om vi ikke kunne gøre noget for at
bekæmpe de mange muldvarper.
BGC besvarede med at der er medlemmer som har igangsat
projekt ”muldvarpe”.
Ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed
generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for god styring og takkede for
fremmødet.
Referent: Morten Pilegaard
Tiltrådt af dirigenten Erik Møller Nielsen:
Bestyrelsen:
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