Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 3. marts 2015
Generalforsamlingen blev afholdt på Øland Medborgerhus.

Formand Ejner Bering bød velkommen til generalforsamlingen og udtalte mindeord
for Bent Bjerre.
1: Valg af dirigent:
Bjarne Frost blev valgt og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet, og dagsordenen blev godkendt.
2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:
Bestyrelsens skriftlige beretning har været tilgængelig på klubbens hjemmeside og
Facebook-side.
Ejner Bering fremlagde den mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede
greenkeeperstaben og alle de medlemmer, der i 2014 har ydet en stor og helt
nødvendig indsats for klubbens gunstige udvikling. Han rettede desuden en stor tak
til alle, som er med til at støtte klubben gennem sponsorater.
Der er også behov for en stor frivillig indsats i 2015, så formanden kom med en
opfordring til alle om at overveje, hvor man kunne give en hånd med. Desuden
nævnte han, at golfklubberne på landsplan har oplevet en vis tilbagegang i
medlemstallet. Her har ØG kunnet holde status quo, bl.a. på baggrund af
etableringen af det nye elitehold, der med Mathias Hav som træner, kom fint
igennem debutsæsonen og fortsætter i Kvalifikationsrækken i 2015. Desuden er der
også i 2015 tilmeldt hold i alle 4 rækker i Regionsgolf.
Formanden kom ind på den kedelige tendens, der ser ud til at fortsætte, og som er
med til at underminere klubbernes økonomi og det nordjyske samarbejde mellem
golfklubberne (SGN). Det drejer sig ikke mindst om fritspils-ordninger blandt flere
golfklubber og permanente halv greenfee-ordninger til alle.
Vores hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel gjorde det muligt at erhverve det nye
tidsbestillings- og betalingssystem, som blev installeret i klubhuset i efteråret.
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Efter beretningen tog Flemming Andreasen ordet, idet han ønskede at takke Ejner
Bering for den store uegennyttige indsats, han har ydet gennem sine 10 år som
formand. Dette indlæg blev efterfulgt af en stående applaus fra de mange
fremmødte.
Herefter fulgte nogle spørgsmål til det nye betalingssystem, idet Kaj Nielsen ønskede
at kende årsagen til, at det er installeret, hvilket formanden begrundede med et krav
fra Nets. Finn Nørmølle fik desuden svar på sit spørgsmål om kontant betaling af
greenfee: det er stadig muligt, men greenfee-bogen er afskaffet.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Grethe Thomsen fremlagde regnskabet for 2014, der fremviste et resultat på
kr. 168.993. Heri indgår leasingudgifter til maskiner kr. 200.000, der er (det sidste)
afdrag på den af Boet efter Villy Hansen indfriede leasingaftale i 2010. Desuden er der
hensat kr. 100.000 til forbedring af maskinparken. Der blev spurgt til klubbens
rentetilpasningslån, som bestyrelsen undersøger muligheden for at omlægge til
fastforrentede lån.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

4: Forelæggelse af budget
Kasserer Grethe Thomsen gennemgik budgettet.
Anita Bak spurgte til de forhøjede personaleudgifter, hvilket blev forklaret med en
påtænkt ansættelse af en sæsonarbejder i 2015 for ikke at trække for store veksler
på skaren af frivillige. Hans Runge spurgte til større lokaleudgifter i forhold til 2014.
Udgifterne er på højde med de afholdte i 2013.
Budgettet blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

5: Forslag fra bestyrelsen:
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
6: Forslag fra medlemmerne:
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
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7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Ejner Bering

(ønsker ikke genvalg)

Per Hansen

(ønsker ikke genvalg)

Jørgen Østerballe

(villig til genvalg)

Generalforsamlingen opstillede 3 nye kandidater, der alle blev valgt ind.

Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Per H. Jensen

(valgt for 2 år)

Finn Nørmølle

(valgt for 2 år)

Benny Bak

(valgt for 2 år)

Valg af suppleanter:
Jørgen Østerballe

(1. suppleant, valgt for 1 år)

Mathias Hav

(2. suppleant, valgt for 1 år)

8: Valg af bilagskontrollanter:
Else Olesen

(valgt for 1 år)

Hanne Hørsholm

(valgt for 1 år)

Valg af bilagskontrollant-suppleant:
Lisbet Gaaei

(valgt for 1 år)

Side 3 af 4

9. Eventuelt:
Hanne Hansen opfordrede alle til at bruge Golfbox til at bestille tid, så man undgår at
køre forgæves eller stå i kø. Finn Nørmølle opfordrede brugere af udslagsbanen til at
rydde op efter sig ved at stille spande på plads. Benny Bak opfordrede alle til at hjælpe
med at holde greens flotte ved at rette nedslagsmærker op.
Næstformanden Carsten B. Jensen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for en
flot arbejdsindsats og bød de nye velkommen i bestyrelsen.
Ejner Bering takkede herefter Flemming Andreasen for talen og alle klubbens
medlemmer for den store opbakning, han har mærket gennem sine år som formand.
Han gav udtryk for, at han også fremover vil være en del af skaren af frivillige.
Bjarne Frost afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og
orden.

_________________________

_________________________

Bjarne Frost, dirigent

Ejner Bering, formand

Referent: Lisbeth Egekvist
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