Referat af ordinær generalforsamling
i Trelleborg Golfklub Slagelse
Tirsdag den 20. november 2018 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. 100,- for kontingenter 2019:
Senior (21 år)
kr. 6.850,kr. 6.950,Studiemedlemskab (22 - 29 år)
kr. 2.350,kr. 2.450,Junior (under 21 år)
kr. 1.900,kr. 2.000,Hverdagsmedlem (over 21 år)
kr. 5.450,kr. 5.550,Fleksmedlem 9 huls banen m.dgu
kr. 3.950,kr. 4.050,Langdistancemedlem
kr. 4.300,kr. 4.400,Passiv senior (over 21 år)
kr. 750,kr. 850,Passiv junior (under 22 år)
kr. 285,kr. 385,Prøvemedlem
kr. 1.650,kr. 1.750,Kontingentet er inkl. frie træningsbolde.
Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 0,-

5.

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at hverdagskontingent fjernes. Vedtages dette, bortfalder kontingentstigningen
på kr. 100,*
Bestyrelsen foreslår at juniormedlemskab nedsættes til kr. 500,*
Bestyrelsen foreslår at kontingentopkrævning betales i to rater – 1. oktober og 1. februar.

6.

Forslag fra medlemmerne
Eva Hallig forslår at man fremadrettet fremlægger det fulde regnskab på generalforsamlingen.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
For 2 år:
Kenneth Christensen
Morten Olesen
Lars Bjerre

Er på valg og genopstiller
Er på valg og genopstiller
Er på valg og genopstiller

Grundet flytning udtræder Torben Wissing af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Tomas Vilholm som er
suppleant.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tomas Vilholm – ønsker genvalg
8.

Valg af 2 suppleanter
Anders Bruun Madsen
Torben Wissing
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9.

Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår valg af:
a) Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl & Wøldike
b) Klubrevisor: Rasmus Bjerg Larsen – ønsker genvalg
c) Revisorsuppleant: Alice Strandgaard – ønsker genvalg

10. Eventuelt.
Der kan under dette punkt ikke sættes forslag til afstemning
Formand Kenneth Christensen bød velkommen til 138 stemmeberettiget medlemmer og bestyrelsen startede med at
præsentere sig. Herefter blev dirigent Anders Bruun Madsen valgt.
Formandens beretning blev præsenteret og godkendt, dog med spørgsmål og undren fra nogle medlemmer om blandt
andet rygterne om før betaling af kontingent og brug af de sociale medier.
Efter fremlæggelse af regnskabet fra Flemming Stahl, blev der en livlig debat i salen med gode kritiske spørgsmål – der
var blandt andet spørgsmål til Nykredit lån, renter og likviditet, om før betaling af kontingent vil hjælpe, hvorfor
regnskab kunne skride den vej. Efter en god debat blev regnskabet godkendt.
Forelæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingenter præsenterede Flemming Stahl ligeledes. Og også efter
denne fremlæggelse var der en god konstruktiv debat og mange spørgsmål til blandt andet Ecco Tour, greenfee
indtægt, administration, forpagtning, forhøjelse af kontingent mm. Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget
og stemte for kontingentstigning på kr. 100,Ad 5)
Forslag fra bestyrelsen:
*
Generalforsamlingen stemte for at hverdagsmedlemskab forbliver i golfklubben. At juniorer nedsættes til 500,- og at
kontingentet betales i to rater 1. oktober og 1. februar.
Det vil sige at alle kontingenter stiger 100 kr. og at man i 2019 betaler kontingent i januar som altid OG halvt
kontingent i oktober 2019 og sidste halvdel i februar 2020 gældende for året 2020.
Ad 6)
Forslag fra medlemmerne:
*
Da man ikke havde skrevet Eva Hallig´s forslag korrekt ind, bortfaldt dette forslag på generalforsamlingen. Det
pointerede dirigenten at man skulle stramme op om.
Ad 7)
For 2 år:
Kenneth Christensen
Morten Olesen
Lars Bjerre

Er på valg og genopstiller
Er på valg og genopstiller
Er på valg og genopstiller

Per Hartmann blev opfordret til at opstille til bestyrelsen og herefter var der valg. Efter stemmerne var afgivet, blev
resultatet således:
Per Hartmann 54 stemmer
Morten Olesen 86 stemmer
Lars Bjerre 96 stemmer
Kenneth Christensen 78 stemmer
Ad 8)
Suppleanterne Anders Bruun Madsen og Torben Wissing var opstillet. På aftenen blev Anders Weber-Jensen opstillet.
Anders Weber-Jensen takkede ja. Torben Wissing valgte herefter at overlade posten til Anders Weber-Jensen.
Ad 9)
Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår valg af:
a) Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl & Wøldike

2

b) Klubrevisor: Rasmus Bjerg Larsen – ønsker genvalg
c) Revisorsuppleant: Alice Strandgaard – ønsker genvalg
Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl & Wøldike. Rasmus Bjerg Larsen og revisorsuppleant Alice Strandgaard blev
genvalgt på generalforsamlingen.
Ad 10)
Under evt. var der ikke så mange spørgsmål tilbage.
Der blev dog opfordret til fra bestyrelsens side, at man ALTID booker tid på 9-huls eller 18-huls banen. Det gavner
golfklubben når vi skal udarbejde statistikker til DGU og DIF samt for baneservice.
Dirigenten sluttede aftenen af og Formand Kenneth Christensen takkede afgående næstformand Torben Wissing for 3
gode år.
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