Referat fra Generalforsamling i Golf Club Harekær den 20. marts 2016

Dagorden
1. Valg af dirigent
John Dybdal blev valgt til dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen i henhold til
klubbens vedtægter var lovligt indkaldt.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formand Jesper Wraa-Bess gennemgik i sin beretning følgende områder:
Rygterne om klubbens situation, herunder afskeden med klubbens trænere Søren og Daniel, som
sidst på sommeren var blevet tilbudt nye kontrakter, og efter flere forhandlinger enedes partnerne
om at stoppe samarbejdet pr. 31. december 2015.
Der er i efteråret ligeledes indgået en ny aftale med A/S’et, som giver klubben lidt luft i økonomien.
Sidst på året blev der indgået ny træner aftale med Davies Golf, Davies Golf har nu træning i 3
klubber, ud over GC Harekær er det Dragør og Skjoldenæsholm.
I 2016 genindtræder GC Harekær i samarbejdet Selandia Golf, der for en mindre merpris giver
mulighed for at spille i Falster, Sydsjælland, Vallø, Køge, Ishøj og Greve golfklubber, dette
samarbejder ser bestyrelsen frem til.
I forbindelse med Daniels og Sørens fratrædelse, har der været en udfordring omkring bemanding
af sekretariatet, dette løses ved hjælp af frivillige. I første omgang har Palle Børgesen og Peter E.
Pedersen tilbudt deres hjælp, Palle er med i bestyrelsen og Peter har erfaring fra tidligere job som
forretningsfører i Roskilde Golf Klub.
Sidst på året blev der indgået aftale om etablering af en ny hjemmeside.
Status på antal medlemmer: vi er i alt 581 medlemmer, heraf 378 fuldtids, 64 hverdags, 41 Flex og
34 ungdomsspillere.
Jesper sluttede beretningen med at udtrykke en stor tak til alle de frivillige, til de ansatte, til
Caféen, til A/s’et og ikke mindst til klubbens sponsorer.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Regnskab for 2015
Palle Sick Børgesen henviste til regnskabet som ligger på klubbens hjemmeside. Regnskabet for
2015 udviser et negativt resultat på kr. 170.000.
I 2016 forventes budgettet at balancere, bl.a. da der som nævnt i beretningen er indgået ny aftale
med A/S’et, hvilket betyder en reduktion på kr. 300.000.

I forbindelse med omstruktureringerne af sekretariatet og træner funktionen, opsigelse af
rengøringshjælpen (overtages af greenkeeperne), vil omkostninger på disse områder reduceres
væsentligt.
Vi forventer færre kontingent indtægter i forhold til budgettet på omkring kr. 200.000.
Kontingentrestancer bliver fremover sendt til inkasso, hvilket har en positiv betydning på klubbens
afskrivninger på debitor. Der har i tidligere år været afsat for lidt til disse hensættelser.
Palle oplyste, at spillere i restance ikke kan bestille tid, hverken i GC Harekær eller andre klubber,
da deres spilleret er inddraget via Golf Box.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen stillede forslag om ændringer af vedtægternes § 5 og § 6
§5 – Indskud og kontingent: ”Bestyrelsens budgetforslag inklusive kontingent for det følgende år
offentliggøres inden udgangen af november” ændres til ”Bestyrelsens budgetforslag inklusive
kontingenter for det følgende år offentliggøres inden udgangen af oktober”.
§6 – Udmeldelse: ”Medlemsåret er kalenderåret. Medlemskab er bindende for et år og
udmeldelse/ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen til en 30.
november.”
Et medlem foreslog, at teksten i ændringen i §6 således at teksten lyder……skriftligt eller pr. mail til
bestyrelsen senest den 30. november.
Begge forslag blev vedtaget med ændringsforslaget fra medlemmet.

Fra et medlem var stillet følgende forslag:
”Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af et kalenderår, i god tid før betaling af
kontingent.
Generalforsamlingen vedrører jo det gamle år.
Da Mogens Nicolaisen levede, blev generalforsamlingen afholdt i marts og kontingentet forfaldt i
april.
Begrundelse:
1) Det er af væsentlig betydning for medlemmerne at kende regnskabet inden man betaler
kontingentet.
2) Det er af stor vigtighed, at man kender og kan acceptere de forslag, der bliver vedtaget på
generalforsamlingen.

Jesper Wraa-Bess kommenterede forslaget og kunne oplyse, at bestyrelsen ikke kunne stemme for
forslaget.
Et medlem oplyste, at forslaget til ændringen også ville kræve ændring af regnskab år.
Et andet medlem støttede bestyrelsen og forslaget kom til afstemning og blev ikke vedtaget

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået følgende kontingenter for 2016:
Aktive seniorer
Flex
Hverdagsmedlemmer
Ynglinge
Juniorer
Studie
Månedligt kontingent

kr. 6.600
kr. 3.000
kr. 4.975
kr. 3.000
kr. 1.750
kr. 3.300
kr. 616

Kontingentsatserne blev vedtaget

6. Budget 2016
Palle Sick Børgesen orienterede om budgettet, som er offentlig gjort på klubbens hjemmeside. Palle
berørte specielt ændringen i forpagtningsaftalen, rengøringen der overgår til Greenkeeperne.
Budgettet blev vedtaget

7. Valg af formand. Jesper Wraa-Bess er ikke på valg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Svend Klausen og Tina Skou Larsen er på valg og begge er villige til genvalg. Søren Molander er
udtrådt af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår Jørgen Kunnerup som ny kasserer.
Jørgen Kunnerup præsenterede sig. Har været medlem i klubben i 12 år, arbejder i finanssektoren.
Alle 3 blev valgt
Suppleant Søren Petersen ønskede ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslog Peter E. Pedersen
som blev valgt

9. Valg af revisor
Dreist Administration blev valgt, mens Willy Nielsen blev valgt som revisor suppleant.
10. Eventuelt
Bent Sommer og Per Vind fik stor tak for deres arbejde på banen og omkring klubhuset.
Lasse Engelhardt oplyste, at det fremover er tilladt at have hunde med på banen, der skal
selvfølgelig opsamles efterladenskaber.
Årets Golfer: Fra et medlem var der fremkommet forslag om at Per Holse skulle udnævnes til årets
golfer. Begrundelse er at han i gennem årene har udført et kæmpe arbejde i bestyrelse,
sponsorudvalg og ikke mindst i match/turneringsudvalget. Stor applaus til Per, der desværre ikke
selv var tilstede (ferie i Spanien).
Lasse kunne informere om, at banen ville åbne mandag den 21. marts også for kørsel med
golfvogne.
Der blev spurgt til klubbens elitearbejde. Jesper Wraa-Bess glæder sig til samarbejdet med Davies
Golf, og kunne oplyse, at der er tilmeldt 2 herre- og 1 damehold, til årets Danmarksturnering, og
der er tilgang fra blandt andet en meget dygtig junior fra Skovbo.
Der blev opfordret til at melde sig til Regions Golf, lister var ophængt og der er i år nye
aldersgrænser for seniorer og veteraner.
Der blev spurgt til åbningstider i Shoppen, Claus kunne oplyse, at de ville blive offentliggjort
snarest.
Sekretariatets åbningstider blev ligeledes berørt. Palle oplyste, at telefonen såfremt den ikke blev
besvaret på kontoret blev viderestillet til Palle, Peter og Lasse, dette burde højne den service vi
gerne vil yde.
Der blev drøftet begynderarbejdet om mandagen, og Jesper Wraa-Bess opfordrede medlemmer af
klubber i klubben til at deltage om mandagen, for at få flytte de ”nye” golfere op i niveau og øge
det gode klubliv vi har i klubben.
Til slut takkede Jesper for en god og rolig afvikling af generalforsamling og ønskede alle et rigtigt
godt golf år 2016.
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