Køge d. 23. marts 2014.

Referat af generalforsamling
I henhold til vedtægternes § 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær
Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19.

Generalforsamlingen gennemføres jf. vedtægternes § 8 og 9 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
7. Valg af formand – for 2 år på ulige årstal
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

AD 1. Bestyrelsen foreslår Fritjof Dittmann.
Fritjof Dittmann blev valgt uden modkandidater. Han konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt,
og dermed beslutningsdygtigt. Der var 84 stemmeberettigede personer.
AD 2. Beretningen. Se hjemmesiden.
Jesper Wraae-Bess (Jesper) gennemgik bestyrelsens beretning.
Der skal lyde et stor tak til at de frivillige, der har givet en hånd med i Harekær. Tak til sponsorer og
samarbejdspartnere.
John Rasmussen kommenterede beretningen med flere spørgsmål. Markedsføring er blevet forbigået. I
Greve golfklub har han oplevet en synlig og effektiv markedsføring.
Jesper kommenterede: Om indskud. Indskuddet kommer nok ikke tilbage mere. Det må klubberne indse.
Det betyder, at der hvert år mangler et stort beløb i klubbernes kasse. Derfor gælder det om, at tiltrække
flere golfspillere. Dertil har vi har skabt en vinkel - nemlig fritspilsordninger. Om markedsføring: Vi
markedsfører os når andre også gør det. Det koster ca. 15.000 kr. at indrykke i lokalavis. Der skal laves et
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frivilligt stykke arbejde hver gang. Det er rigtigt, at der kan gøres mere, men vores økonomi kan ikke tillade
at bruge store ressourcer/økonomi på markedsføring. Vi bruger åbent hus og golfens dag aktivt. Harekær er
en klub der baseres på frivillig arbejde. Derfor kan man ikke tvinge folk til at gøre ting. Derfor kan vi heller
ikke lave markedsføring som andre klubber, der har ansatte til at lave tingene.
Mona Nielsen: Der skal tages hensyn til rygerne nu, hvor rygerummet forsvinder. Lasse Engelhardt
(greenkeeper) svarede at der arbejdes med en løsning.
Jørgen Nielsen: Er hverdagsmedlem. F’et giver et problem, når man skal ud og spille greenfee. Jesper
svarede. Der eksisterer 2 medlemskabstyper under DGU – fuldtid og flex. Derfor er der et F på bagmærket
for hverdagsmedlem. Daniel (sekretariat) svarede. Der kommer for fremtiden ikke til at stå et F på
bagmærket mere. Kun på DGU kort.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
AD 3. Regnskab. Se hjemmesiden.
Søren Molander fremlagde klubregnskabet og Søren Petersen fremlagde driftsregnskabet.
Klubregnskabet viste et lille overskud. AM/AM havde bidraget med 25.000 kr.
Der er ingen større afvigelser fra budgettal.
Driftsregnskabet viste et lille overskud.
Den store omsætning skyldes, at der er periodiseret fra sidste års regnskab.
Vi er fritaget for moms undtagen på sponsorater.
Der er afskrevet på maskinpark vi overtog.
Fornyelsespulje. 255.000 er der kommet ind 135.000 er der brugt. 120.000 er en del af overskuddet. 25.000
er i restance.
Regnskabet påvirkes af stormskader på 35.000-40.000. Omkostninger til fratrådte medarbejdere.
Revisionshjælp. ca. 100.000 totalt i unormale omkostninger.
Egenkapital. Fonden, årets resultat og sidste års egenkapital, total ca. 500.000.
Tommy Winther: AM/AM bidrager med et stort beløb, som man tidligere havde i fonden. Hvad bruges
pengene til. Søren svarede. Der er ikke ændret for forudsætningerne for pengene der tilgår fra AM/AM. Der
er nedsat et fondsudvalg, der modtager ønsker om økonomisk tilskud – præcist som den tidligere fond.
Joan Rønne: Kan man lave en note til egenkapitalen så man kan se hvad den består af.
Finn Mortensen: Betaler man forskellige beløb til DGU. Søren svarede. Ja det er afhængigt af, hvilket
medlemskabstype man er.
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Hanne Kirscher. Får vi en hjertestarter? Søren svarede. I 2014 håber vi at se en hjertestarter, evt. via
fornyelsespuljen.
Begge regnskaber blev enstemmigt vedtaget.
AD 4. følge vedtægternes § 8 skal forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
være indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar.
Bestyrelsen har ingen forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.
AD 5. I henhold til § 5 fastsættes kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at
kontingentet for 2014 fastholdes på samme niveau som 2013.
Der blev annonceret i november 2013, hvad kontingentet for 2014 skulle være.
Vi har sendt opkrævninger ud, som vi lovede. Man er medlem fra 1/1 – 31/12. Sendes ud i januar for at
styrke likviditeten.
Det er generalforsamlingen, der endeligt godkender bestyrelsens forslag. Bestyrelsen sætter beløbet ud fra
markedsforhold, og hvad der skal til for at køre Harekær.
Jesper opremsede priserne.
Kontingenterne blev enstemmigt vedtaget.
AD 6. Budget. Se hjemmesiden.
Søren Molander fremlagde klubbudget og Jesper fremlagde driftsbudget.
Klubregnskabet og driftsbudget viser et lille overskud.
Kun små justeringer i klubbudgettet.
Der forventer 50 nye medlemmer, men også at nogle melder sig ud, men en positiv nettotilgang.
Højere greenfee indtægter.
Vi kommer til at holde nøje øje med budgettet, da vi kun budgetterer med et lille overskud. Der er ikke
plads til større udsving.
Kim Albertsen. Er (drift)budgettet sendt ud? Fridtjoff Dittmann svarede. Det har ligget på hjemmesiden.
Jesper. Det ligger under bestyrelsesmøder. Bestyrelsen beklager. Det er lagt op 21/12-2013.
Budgetterne blev enstemmigt vedtaget.
AD 7. Formanden er ikke på valg i 2014.
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AD 8. Bestyrelsesmedlemmerne Tina Skou Larsen og Søren Petersen er på valg. Tina Skou Larsen er villig til
genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem indstiller bestyrelsen Svend Clausen. Bestyrelsen anbefaler valg til
begge. Søren Petersen er til valg som suppleant og bestyrelsen anbefaler valg.
Tina og Svend blev valgt uden modkandidater.
Søren Petersen valgt uden modkandidater.
AD 9. Bestyrelsen indstiller Anders Wejrup som revisor
Anders valgt uden modkandidat.
AD 10. Husk, der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt, men der kan fremsættes henstillinger til
bestyrelsen. Bestyrelsen vil under dette punkt udnævne ”årets golfer” i Golf Club Harekær
Lena Petersen: Vil opfordre til, at vi alle kommer med potentielle medlemmer til golfkørekort.
Willy Nielsen: Kan vi få noget info om den nye maskine vedrørende booking/scorekort. Daniel svarede. Den
nuværende skærm bliver medlemsskærm. Den nye skærm bliver til gæster, men kan også bruges af
medlemmer. Klubbens medlemmer opfordres til at bruge den nuværende skærm, så gæster altid har let
adgang til at betale greenfee. Den nye skærm bliver koblet op til nets, så betaling kan ske direkte. Man skal
melde sin ankomst, så man kan få printet sit scorekort.
Finn Mortensen: Trappen ved restauranten er ulovlig! Har vi forsikringer. Jesper ja, vi har forsikring. Vi
mener ikke trappen er ulovlig. Lasse (greenkeeper) svarede. Der arbejdes med nogle løsninger – f.eks. at
sætte et gelænder op i midten.
Joan Rønne: Bestyrelsens arbejde har været flot. I har gjort det flot, og har brugt meget tid.
Ole Olsen: Man har historisk snakket om 2 hjertestartere, hvor en skal være på banen. Alice Morrell
spurgte. Hvor mange kan hjertemassage? Er der brug for undervisning? Hun stiller sig til rådighed, da hun
er udlært i førstehjælp.

Jesper nævnte at Harekær vil sætte fokus på CSR (corporate social responsibility), hvilket betyder
inddragelse af f.eks. skoler og ældresager.

Bestyrelsen vil under dette punkt udnævne årets golfer i Harekær.
Der har aldrig været så mange indstillinger. Det må betyde, at der er mange der lægger et stort stykke
arbejde i klubben.
Jesper begrundede valget af Bent Sommer som årets golfer. Aldrig har en mand gjort så meget for så
mange.
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