Referat af generalforsamling

Solrød d. 28. marts 2015

Indkaldelse til Generalforsamling
I henhold til vedtægternes § 8, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf
Club Harekær
Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 i Cafe 19.
Generalforsamlingen gennemføres jf. vedtægternes § 8 og 9 med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Fremlæggelse af budget til godkendelse
Valg af formand – for 2 år på ulige årstal
Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
10.Eventuelt
AD 1. Bestyrelsen foreslår Fritjof Dittmann.
Fritjof Dittmann vælges med applaus. Fritjof konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig. 79 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.
AD 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Se hjemmesiden under medlems log in.
Jesper Wraae-Bess (Jesper) gennemgik bestyrelsens beretning, og udtrykte specielt stor tak til det
enorme frivillige engagement der lægges for dagen – imponerende – og fortsæt endelig. Tillige en
rigtig stor tak til greenkeeper staben og medhjælpere, som er et uvurderligt aktiv for banens fine
stand og kæmpe arbejde der er ydet i vintermånderne – glæd jer, det er helt fantastisk – Tak for det.
Tommy Winther – efterlyser rengøring på toiletter i vintermånederne – Svar: Rengøring udføres af
frivillige i disse måneder, så må vi forsøge selv at hjælpe til.
Finn Mortensen – Tak for gelænder på trappen fra restaurationen – Svar: En stor tak Lars Ihler
Madsen for gennemførelse og montage.
Søren Juhl – Er det således at Frit Spil Aftale er gældende i 12 mdr? – Svar: Ja det er aftalt at
ordningen i denne sæson gælder hele kalenderåret.
Leif Larsen – Kommentar til Tommy W’s indlæg – Det er vores klub og dermed vores alles ansvar,
hvis vi føler der mangler rengøring i vintermåneder – tag action selv!
Herefter blev beretning enstemmigt vedtaget.

AD 3. Regnskab se hjemmesiden.
Søren Petersen fremlagde Årsregnskabet for 2014, og gennemgik Resultatopgørelse og Balance,
post for post.
Årets resultatet skal ses på baggrund af manglende brutto tilgang af medlemmer, idet tilgang og
afgang opvejer hinanden +/- 50 stk. Loyaliteten over for klubben er dalende, vi oplever at medlemmer ’shopper rundt’, og først når klubber, inden for medlemmers interesse sfære, har tilkendegivet
kommende års kontingent og konditioner beslutter medlemmer, hvor de vil spille i sæsonen.
Maskin driften har kostet, idet maskinparken er særdeles ’godt brugt’, og i ringere forfatning end
antaget ved overtagelsen af driften af banen. Lokaleudgifter er eskaleret og der foregår pt en analyse
af, hvor og hvad vi faktuelt kan gøre for at reducerer omkostninger. Denne analyse foregår både
internt i klubben og i samarbejde med A/S.
Frode Klausen – Hvor meget er hensat til tab på tilgodehavende?
Søren Ptersen – Der hensat kr.115.000e
Jens Korsgaard – Hvad med solcelleanlæg på bygninger – Svar SP: Alt undersøges pt for at kunne
reducere på omkostninger. Virksomheden, hvor SP er underdirektør, er specialister i at råde og
vejlede i mulige bygnings driftsbesparelser, så det har bestyrelsens fulde opmærksomhed.
Hanne Kirschner – Efterlyser sin kontingentopkrævning, som Flexmedlem. Hvor mange flere har
endnu ikke modtaget opkrævning? – Svar Sekretariatet læs Daniel, checker.
Henning Madsen – Efterlyser en specificering af Nettoomsætningen opdelt i – Kontingent, Greenfee
Sponsorindtægter – og sammenlignende tal fra året før. Svar SP – Vi har noteret os dette og vil
fremadrettet opdele i disse poster.
Joan Rønne Møller - Vil meget gerne have noter i fremtidige regnskaber til specifikation at bl.a.
ovenstående poster – Svar SP – Dette er taget til efterretning.
Lars Møller – Findes der analyser af, hvorledes Greenfee indtægter ser ud før og efter indførelse af
Fritspils ordningerne? Svar SP – Det har vi ikke analyseret, men vi vil undersøge, hvorvidt det er
muligt at komme med brugbare tal.
Regnskaber blev herefter enstemmigt vedtaget.
AD 4. Ifølge vedtægternes § 8 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
være indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.
AD 5. I henhold til § 5 fastsættes kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at
kontingentet for 2015 bliver som følger:
Aktive Seniorer:
6.600,Flex:
3.000,Hverdagsmedlemmer:

4.975,-

Ynglinge:

3.000,-

Juniorer:
Studie:
Månedligt kontingent:

1.750,3.300,616,

Kontingenter blev enstemmigt vedtaget.

AD 6. Budget se hjemmesiden. – Skal opdateres med seneste (JWB’s budget)
Jesper fremlagde budget. Beløb fremlægges fremover i hele tusinde kr.
Claus Tranholm – ønsker medlemsoversigt i denne forbindelse – Svar Jesper – Det vil blive
overvejet.
Finn Richardsen Mortensen – Efterlyser optimering af budgettets placering og læsbarheden på
hjemmesiden. Svar Jesper – Taget til efterretning.
Lena Petersen – Stor ros til GCH’s hjemmeside, som er blevet langt mere læsbar end tidligere, og
ryddet op til stor glæde os alle.
Leif Larsen – Ønsker et budget med klare tal og en detaljeringsgrad der mindre end fremagte. - Svar
Jesper – Der er taget til efterretning.
Budget blev enstemmigt vedtaget.
AD7. Formanden Jesper Wraae-Bess er på valg, villig til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
Jesper blev genvalgt med applaus
AD 8. Bestyrelsesmedlemmerne Palle Sick Børgesen og Søren Molander er på valg. Begge er villige til
genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg til begge.
Suppleant Søren Petersen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen
anbefaler genvalg.
Palle og Søren blev begge genvalgt uden modkandidater.
Søren Petersen blev genvalgt uden modkandidater.
AD 9. Bestyrelsen indstiller Anders Wejrup som revisor. Bestyrelsen
anbefaler genvalg til Anders.
Anders blev genvalgt uden modkandidater.
Fritjof Dittmann fik valgt sig selv som Revisorsuppleant
AD 10. Husk, der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt, men der kan fremsættes henstillinger til
bestyrelsen.

Fritjof Dittmann - Rejste spørgsmålet om, det er en god idé at forsøge sig med golfsimulatorer for at
tiltrække endnu flere medlemmer. Vi ser dette på Midtsjællands Golf. Søren Juhl bemærker hertil, at
simulatorerne ikke er ’selvkørende’, idet der ofte kræves professionel assistance ved disse – skift af
bane og spil type. På Midtsjælland har man baneejer indenfor ’rækkevidde’ og derfor fungerer disse
simulatorer ofte bedre end på andre baner. Jesper lover at undersøge omkostninger og nødvendig
/påkrævet tilstedeværelse af teknikker.
Jørn Jensen – Opfordre Sponsorudvalget til at tage fat i bl.a. Pektin fabrikken i Ll.Skensved –
Amerikansk ejet virksomhed – taget til efterretning. Lena Petersen foreslog uden for referat, men i
samme kategori, at vi kontakter OK Benzin, som reklamerer med at de støtter sporten, Tipsmidlerne
skal prøves.
Flemming K Olesen – Foreslår at vi netop nu tager fat i indendørs sportsgrenene og agitere for
medlemmerne at golfsæsonen netop nu står for døren. Opfordre til at prøve golfen af.
Tommy Winther – Beder om, at telefonbetjeningen i sekretariatet opgraderes til, at man besvarer
indkommende opkald – Daniel lovede at se på forbedringsmuligheder.
i.

Bestyrelsen vil under dette punkt udnævne Årets Golfer i Golf Club Harekær.

Flere oplagte kandidater igen i år til denne måske mest prestige fyldte titel. Tak for alle input og
jeres og fantastiske begrundelser, bliv endelig ved med dette. Og det vidner jo om et engagement
og en aktivitet, som vi alle kan være rigtig stolte over og glade for. Palle Børgesen begrundede
dette års valg til Årets Golfer 2015 således:

En lidt akavet størrelse – på den meget positive måde – en 8 benet enhed/et team, som er en
etårig ’indsatsstyrke’, der har til formål at få etableret noget hyggeligt golf og samtidig indsamle
midler til kampen mod brystkræft for Kræftens Bekæmpelse

4 tøser gjorde GC Harekær til Danmark 3.største indsamler i 2014 med i alt kr. 87.309. Det er bare
kæmpe godt gået – Nina Gohr, Grit Bøje, Bente Andersen og Annalise Hansen – Stort tillykke til
jer – Årets Golfere 2014. I er et fantastisk godt eksempel til efterfølgelse.

Fritjof takkede herefter for god ro og orden og gav herefter Jesper ordet, som takkede Fritjof for at have
styret generalforsamlingen og medlemmerne forbilledligt. Bestyrelsen ønsker alle en nært forestående og
fremragende golfsæson 2015.

______________________________________________________________________________________

Jesper Wraae-Bess - formand

Fritjof Dittmann – dirigent

Palle Sick Børgesen - referent

