Referat af ordinær generalforsamling
i Trelleborg Golfklub Slagelse
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00
I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t.
vedtægternes § 7:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud
Bestyrelsen foreslår pris regulering på kr. 50,- for kontingenter 2018:
Senior (21 år)
kr. 6.800,kr. 6.850,Studiemedlemskab (22 - 29 år)
kr. 2.300,kr. 2.350,Junior (under 21 år)
kr. 1.850,kr. 1.900,Hverdagsmedlem (over 21 år)
kr. 5.400,kr. 5.450,Fleksmedlem 9 huls banen m.dgu
kr. 3.900,kr. 3.950,Langdistancemedlem
kr. 4.250,kr. 4.300,Passiv senior (over 21 år)
kr. 700,kr. 750,Passiv junior (under 22 år)
kr. 235,kr. 285,Prøvemedlem
kr. 1.600,kr. 1.650,Kontingentet er inkl. frie træningsbolde.
Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 0,-

5.

Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag

6.

Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
For 2 år:
Torben Wissing
Per Laursen
Majbritt Fallesen
Mona Madsen

8.

Er på valg og ønsker genvalg
Er på valg og ønsker genvalg
Er på valg og ønsker genvalg
Er på valg og ønsker genvalg

Valg af 2 suppleanter
Suppleanterne Lars Bjerre Christensen og Mona Madsen er indtrådt i
bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller følgende suppleant til bestyrelsen
Tomas Vilholm
Jens Harreboe

9.

Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår valg af:
a) Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl & Wøldike
b) Klubrevisor: Janni Eskerod – ønsker IKKE genvalg
c) Revisorsuppleant: Alice Strandgaard – ønsker genvalg
Bestyrelsen indstiller Rasmus Bjerg Larsen til klubrevisor

10. Eventuelt
Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning.
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Ad 1)
Klubbens formand, Kenneth Christensen bød velkommen til 48 stemmeberettigede ud af 63 fremmødte medlemmer.
Formanden informerede om at man i år havde et nyt tiltag til Årsberetningen, hvor bestyrelsens medlemmer selv
berettede om Årsberetningen ud fra det udvalg de repræsenterede. Bestyrelsen blev præsenteret.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Anders Bruun Madsen som dirigent. Anders Bruun Madsen blev
valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i h.t. klubbens
vedtægter.
Referent: Carina Rasmussen
Ad 2) Bestyrelsens beretning, refereret i sin fulde længde.
Der henvises til bestyrelsens beretning på hjemmesiden.
Dirigenten spurgte efterfølgende, om der var bemærkninger til beretningen.
Per Nielsen havde et ønske om at man startede roughklipningen tidligere i år. Jesper Snedker informerede om at man
næste år starter med at klippe alt ned i foråret – så det gennem sæsonen kunne holde lettere nede.
Steffen Schrold havde spørgsmål til hvordan man kan stoppe tyveri af bolde på driving rangen. Brian Amossen oplyste
at der i dag (21/11) var bestilt en boldautomat. Denne boldautomat kan bestyrelsen skifte funktioner i.
Lene Kistrup Henriksen ville være kede af hvis distance-afmærkning på banerne ville fjernes. Per Laursen fortalte at
det ikke blev fjernet men at de ville forblive. Samtidig takkede Per Jesper og greenkeeperteamet for den kæmpe store
indsats de gør for og på banen.
Niels Ellekjær spurgte til om mentorordningen helt var forsvundet, Morten Olesen informerede om at de syntes at det
skulle være klubbens medlemmer der var mentorer. Jørgen Finnemann kunne yderligere oplyse om at de medlemmer
der var i begynderudvalget ikke ønskede det.
Ad 3)
Flemming Stahl gennemgik regnskab. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet?
Det var ikke tilfældet, og da ingen stemte imod regnskabet, var regnskabet dermed vedtaget.
Ad 4)
Flemming Stahl fremlagde derefter budget 2018 og forslaget for pris reguleringen for kontingenter: Stigning på kr. 50,Preben Mortensen havde spørgsmål til fritspilsaftaler og aftaler med Sorø og Korsør. Kenneth Christensen kunne
oplyse om at Dragsholm og Kalundborg stadig er fritspilsaftaler og at Sorø og Korsør forsætter med 100 kr. aftalen.
Der var spørgsmål til ung senior kontingentet om man ikke skulle fjerne alder. Brian Amossen besvarede med at alder
ikke skulle være årsag til rabat.
Patrick Lerche-Nielsen kunne oplyse om at indkaldelsen og præsentationen på generalforsamlingen ikke stemte
overens med aldersopdeling. Der blev oplyst at det var en fejl og at det er præsentationen der gælder.
Dirigenten spurgte om der var nogen der ikke kunne godkende kontingentstigningen. Det var der ikke og kontingentet
blev godkendt og budgettet taget til efterretning.
Ad 5)
Forslag fra bestyrelsen:
Der var ingen forslag stillet
Ad 6)
Der var ingen forslag stillet
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Ad 7)
For 2 år:
Torben Wissing
Per Laursen
Majbritt Fallesen
Mona Madsen

Er på valg og ønsker genvalg
Er på valg og ønsker genvalg
Er på valg og ønsker genvalg
Er på valg og ønsker genvalg

Da ingen andre opstillede til bestyrelsen blev alle valgt.
Ad 8)
Suppleanterne Lars Bjerre Christensen og Mona Madsen er indtrådt i bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller følgende suppleant til bestyrelsen
Tomas Vilholm
Jens Harreboe
Da ingen andre opstillede til bestyrelsen blev begge valgt.
Ad 9)
Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår valg af:
a) Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl & Wøldike
b) Klubrevisor: Janni Eskerod – ønsker IKKE genvalg
c) Revisorsuppleant: Alice Strandgaard – ønsker genvalg
Bestyrelsen indstillede Rasmus Bjerg Larsen til klubrevisor.
Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl & Wøldike. Rasmus Bjerg Larsen og revisorsuppleant Alice Strandgaard blev valgt
på generalforsamlingen.
Ad 10)
Under evt. var der en dialog samt spørgsmål om baglader og bagskabe.
Der er på det kraftigste anbefalet at ALLE medlemmer husker at låse døre til baglader idet der har været tyveri fra
biler, driving range og man er bange for at det måske er bagladerne det går udover næste gang. Mangler man en
nøgler til bagladen, så kom forbi kontoret.
Der er en del skabe hvor kontoret ikke kender ejermanden – der er udsendt besked om at disse skabe klippes op efter
24/11 såfremt man ikke har henvendt sig på kontoret. Alle skabe det omhandler har fået en seddel sat på.
Fie opfordrede bestyrelsen til at være mere detaljeret i deres referater som kan læses på hjemmesiden.
Dirigenten sluttede aftenen af og Formand Kenneth Christensen takkede for aftenen.
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