Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 1. marts 2016
Generalforsamlingen blev afholdt på Øland Medborgerhus.

Formand Per H. Jensen bød velkommen til generalforsamlingen.
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:
Per H. Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, hvori han bl.a. takkede
greenkeeperstaben og alle de medlemmer, der i 2015 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 2016, så formanden kom med en
opfordring til alle om at overveje, hvor man kunne give en hånd med. Desuden
nævnte han, at der havde været meget travlt i klubben med mere end 3700
greenfeegæster og mange bespisningsarrangementer. Medlemstallet ligger på
omkring 400, og der blev udtrykt glæde over den store opbakning til klubbens
turneringer, som flere gange har haft venteliste. Også i 2016 er det imidlertid vigtigt,
at alle gør en indsats for at skaffe nye medlemmer til klubben.
De to elitehold klarede sig pænt i Danmarksserien med hhv. en 2. og en 4. plads i
puljen. Der er også tilmeldt 2 hold i 2016. I Regionsgolf var der 4 hold tilmeldt, som
dog alle placerede sig uden for medaljerækken. Der er også tilmeldt 4 hold i 2016.
Formanden nævnte, at klubben flere gange er blevet kontaktet af andre klubber om
deltagelse i fritspils-ordninger blandt flere golfklubber. Vi har hver gang takket nej,
da vi har vurderet, at det p.t. ikke kan betale sig for os rent økonomisk.
Vores hovedsponsor, Sparekassen Vendsyssel, afholdt i 2015 en turnering for alle 4
golfklubber i Jammerbugt kommune. Den blev med vores øjne en succes, da vi
havde fuldt hus på banen ved de to turneringer, som blev afholdt hos os. Desuden
havde vi 4 spillere med i finalen ud af 6. Turneringen vil ikke blive gentaget i 2016.
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I foråret 2015 fik vi oprettet en ny hjemmeside, som udover at have et mere
moderne udseende, også kan vises korrekt på tablets og smartphones. Hjemmesiden
holdes flot opdateret med oplysninger til både medlemmer og gæster. Desuden
bliver klubbens forskellige Facebook-sider flittigt benyttet til at bringe oplysninger af
interesse.
Formanden nævnte nogle af de store udfordringer/tiltag vi står over for i 2016,
herunder at der arbejdes på at omforandre noget af laden til et nyt klublokale, da
teltet nu synger på sidste vers. Det holder kun i år med – bl.a. ved hjælp
selvbinderreb! En lille gruppe er i gang med at søge diverse fonde om evt. tilskud.
Endvidere vil der ske forskellige omforandringer på banen løbende hen over året.
Formanden opfordrede endnu engang til, at ejendomsretten op ad hul 11
respekteres. Der må ikke hentes bolde på markerne. Dette vil blive understreget ved
beplantning op langs skel og ved skiltning om, at overtrædelse af forbuddet kan
medføre bortvisning.
I greenkeepergården er der pr. 15.3.2016 ansat en greenkeeperassistent, Nikolaj, i et
2-årigt uddannelsesforløb. Nikolaj afløser Lasse, som efter endt uddannelse har fået
job i Dronninglund Golfklub.
Formanden rundede beretningen af ved endnu engang at takke alle for den store
indsats, der er ydet i 2015, og han udtrykte håb om lige så stor opbakning i 2016.
Efter beretningen tog Ejner Bering ordet, idet han ønskede at bilfalde bestyrelsens
beslutning om ikke at deltage i de tilbudte fritspils-ordninger. Det samme blev
understreget af Flemming Andreasen.
Lena R. Mortensen ønskede at vide, hvordan skiltningen ved hul 11 skulle ske. Dette
blev forklaret af formanden.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Grethe Thomsen fremlagde regnskabet for 2015, der fremviste et resultat på
kr. 204.287.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.
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4: Forelæggelse af budget
Kasserer Grethe Thomsen gennemgik budgettet.
Det blev oplyst, at der er hensat kr. 120.000 til ombygning af laden.
Budgettet blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

5: Forslag fra bestyrelsen:
Der var forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. De mange punkter gennemgået
grundigt af formanden.
Ejner Bering ytrede ønske om at bibeholde sidste sætning i §7 angående offentliggørelse
af medlemmernes og bestyrelsens forslag til behandling på en generalforsamling. Dette
ønske blev imødekommet.
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt, med
ændringsforslaget om at bibeholde sidste sætning i § 7.
6: Forslag fra medlemmerne:
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Carsten B. Jensen

(ikke villig til genvalg)

Grethe Thomsen

(villig til genvalg)

Tage Bruun

(villig til genvalg)

Lisbeth Egekvist

(villig til genvalg)

Bestyrelsen havde opstillet en kandidat til den ledige post. Generalforsamlingen
havde ikke yderligere kandidatforslag.
Valgt til bestyrelsen blev:
Grethe Thomsen
Lisbeth Egekvist
Tage Bruun
Jan F. Andersen

(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
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Valg af suppleanter:
Lena R. Mortensen

(1. suppleant, valgt for 1 år)

Jan Ulrik Svendsen

(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:
Ejner Bering

(valgt for 1 år)

9. Eventuelt:
Benny Bak udtrykte glæde over den store tilslutning til klubbens turneringer og
fortalte, at der allerede var over 40 tilmeldte til Åbningsturneringen. Samtidig
gjorde han opmærksom på, at det nu var muligt at tilmelde sig Regionsgolf.
Torben Egekvist redegjorde for ændrede handicapregler, hvor der nu kun findes hhv.
EGA-handicap og Klubhandicap. Ændringen betyder, at spillere med et handicap
over 36 nu også kan tildeles et EGA-handicap og dermed får mulighed for at deltage i
fx Regionsgolf.
Finn Nørmølle redegjorde for, hvordan man som ihændehaver af et OK-kort kan sikre, at
12 øre pr. købt liter brændstof tildeles Øland Golfklub.
Per H. Jensen takkede Carsten B. Jensen for hans mangeårige indsats som
bestyrelsesmedlem.
Bjarne Frost afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og
orden.
_________________________

_________________________

Bjarne Frost, dirigent

Per H. Jensen, formand

Referent: Lisbeth Egekvist
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