Referat af ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub, tirsdag d.
30. november 2021 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, idet
årsregnskabet ikke var tilgængeligt på klubbens hjemmeside
rettidigt, jf. vedtægternes §14 stk. 3, regnskabet var først
tilgængeligt d. 30/11 2021. Generalforsamlingen accepterede
denne tilsidesættelse af vedtægterne.
Der var 26 fremmødte stemmeberettigede og ingen fuldmagter,
således i alt 26 stemmeberettigede.
Samtidig blev nedsat stemmetællere: Ingen grundet de få
fremmødte.

2.

Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.
Formanden aflagde beretning (uploadet på hjemmesiden).
Dirigenten tilkendegav at der kunne stilles spørgsmål til
beretningen.
Der blev stillet følgende spørgsmål:
Svend Jacobsen: Syntes at det er flot at der er så mange
kaniner/prøvemedlemmer (ca. 100), og ville gerne høre hvor
mange af dem som var blevet medlemmer.
Thomas T. Sørensen forklarede at det er svært at svare på, idet
mange først indmelder sig i april måned. Men der fornemmes en
vis opbakning, så forventningen er stor til flere indmeldinger.

Erik Møller Nielsen spurgte til årsag på udmeldinger, hvortil
formanden svarede at en del skyldtes BGK´s udmeldelse af 4Golf,
men også at der var mange som stoppede grundet alder.
Ingen yderligere spørgsmål og generalforsamlingen godkendte
beretningen.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
(Uploadet på hjemmesiden)
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. 6.285,-.
Dirigenten stillede regnskabet til debat:
Ingen spørgsmål til regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4.

Forslag fra bestyrelsen – Ingen forslag fra bestyrelsen.

5.

Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om
medlemskontingent.
Kasseren fremlagde klubbens budget som udviser et mindre
underskud i niveauet kr. 11.000,-. (Uploadet på hjemmesiden,
indarbejdet i regnskabet)
Spørgsmål:
Svend Jacobsen: Kontingentstigning på ca. kr. 500.000,-, hvad
ligger til baggrund for dette ?

Næstformanden forklarede dette tal med en forventet stigning
via prøvemedlemmer men selvfølgelig også en general
medlemsstigning.
Christoffer Jepsen: Har bestyrelsen taget stilling til mulige
prisstigninger grundet generelle prisstigninger, herunder
vedligehold, drift m.m.
Kassereren svarede at klubben som sådan ikke har med driften
at gøre, hvorfor dette ikke er medtaget i klubbens budget og at
denne udgift afholdes af BGC, dog har klubben selvfølgelig stor
interesse i at driften for BGC hænger sammen, da det direkte har
indflydelse på forhandling af lejeaftale imellem BGK og BGC.
Klubben forhandler lejeaftale med BGC hvert 3. år og derfor kan
vi som klub ”kun” se 3 år frem i tiden hvad angår
kontingentafregning og lign. Som klub forpligter vi os til at
generere en vis omsætning (kontingentindtægt) for at kunne
fastholde kontingentet i modsat fald må forventes fremtidige
kontingentstigninger.
Thomas T. Sørensen forklarede også at klubben har lagt sig i
selen for hele tiden at rekruttere nye medlemmer for på den
måde at øge medlemstallet og dermed indirekte være på forkant
med de forespurgte prisstigninger
Kontingent for 2022 foreslået som uændret i forhold til 2021.
Budget og kontingent for 2022 sendt til afstemning.
Vedtaget enstemmigt.
6.

Foreslag fra medlemmer.
Ingen foreslag modtaget.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter:

På valg er: Tom Bille og Kristian Hedelund som begge er villige
til genvalg.
Ingen øvrige kandidater og hermed er Tom og Kristian genvalgt
for en 3-årig periode.
Suppleanter:
Bestyrelsen foreslår Peter Høy.
Ingen øvrige kandidater foreslået.
Peter Høy valgt.
Bestyrelsen stiller sig tilfredse med 1 suppleant, trods
muligheden for at have 2 suppleanter.
8.

Valg af revisor.
Tal og Tanker genvalgt.

9.

Eventuelt.
Klaus J. Sørensen: Tilsluttede sig formandens ros til banen og
roste greenkeeperstaben for det gode arbejde, hvorefter
generalforsamlingen gav applaus til dem.
Christoffer Jepsen: Takkede for de pæne ord og det altid gode
humør som de møder på banen. Takkede for de frivilliges
medvirken til blandt andet vedligehold af Pay and Play m.m.
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
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