Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling,
tirsdag den 28. februar 2017
Generalforsamlingen blev afholdt på Øland Medborgerhus.
Formand Benny Bak 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.
Benny Bak fremlagde bestyrelsens beretning. Heraf fremgik følgende:
2016 blev på mange måder et begivenhedsrigt år for klubbens bestyrelse. Per H. Jensen valgte at trække
sig som formand pga. stort arbejdspres på jobbet, hvorefter næstformanden, Benny Bak, overtog
formandsposten, og endnu et bestyrelsesmedlem, Jan Andersen så sig ligeledes nødsaget til at trække sig.
Derfor blev de to nyvalgte suppleanter, Lena Mortensen og Jan Ulrik Svendsen, i løbet af kort tid
bestyrelsesmedlemmer, og to nye suppleanter blev bedt om at træde til, nemlig Erik Bo Larsen og Lisbet
Gaaei.
Så der har været nok at rive i for alle, - ikke mindst i forbindelse med den store plan om en ombygning af
laden til nyt klublokale, som bl.a. skal erstatte det udtjente telt. Vi er ikke kommet så langt, som vi havde
håbet. Men der har været lange ventetider på svar fra diverse fonde, som en lille gruppe med stor flid har
sendt ansøgninger til. Også flytningen af bagskabe fra laden til stalden har trukket tænder ud, og desuden
er der i årets løb blevet opført en overdækning til golfbiler på siden af laden. En del af disse er blevet
inddækket på den enkelte lejers bekostning.
Af forbedringer på banen kan nævnes den fine løsning i forbindelse med hul 11, og sidst på året var det
greenkeepernes store arbejde med vores ø-green, der fangede opmærksomheden. Vi er vist mange, der ser
frem til at spille på den nye green, når den åbner i foråret 2017. I det store hele har vi en bane, som bliver
rost af rigtig mange, og som vi kan være stolte af.
Udover de omtalte ændringer i bestyrelsen har der været andre steder, som blev udfordret. Vi mistede
således to udvalgsformænd i løbet af sommeren, nemlig Kurt Pedersen, som var udvalgsformand for Team
Udvikling, og Steen Sørensen, som havde posten i forbindelse med Husudvalget. Vi er taknemmelige for det
store arbejde begge nåede at yde i klubregi og sender vores dybeste medfølelse til de efterladte.
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Endnu en gruppe, som ydede et stort stykke arbejde i 2016, er medlemmer af Arrangementsudvalget. Der
har over sæsonen – udover klubmatcher og company days - været ca. 20 arrangementer med forplejning.
Disse kræver en del planlægning, og hver gang stiller en række medlemmer op for at sørge for
borddækning, servering og oprydning. Vi har et flot ry blandt klubber i klubben rundt om i Nordjylland,
fordi vi er gode til at tage hånd om vores gæster, - og disse arrangementer yder et væsentligt bidrag til
klubkassen i form af greenfee-indtægter samt fortjeneste på mad og drikkevarer.
Mht. golfskole blev året desværre ikke særlig godt: kun 10 tilmeldte sig golfskolen, og det tal skulle vi gerne
have op på et mere tilfredsstillende niveau i 2017. Her har vi brug for hjælp fra alle klubbens medlemmer,
for det er ikke en opgave, bestyrelsen kan løfte alene. Heldigvis kan vi se, at flere af de nye medlemmer er
blevet meget aktive golfspillere, som øver sig flittigt på banen og allerede har deltaget i klubturneringer.
Vi må desværre konstatere, at vores greenfee-indtægter i 2016 er faldet en del i forhold til 2015, som dog
også var et usædvanlig godt år. Vejret i 2016 var meget omskifteligt, og det har uden tvivl spillet en rolle,
men også de mere og mere udbredte fritspilsordninger blandt klubber under SGN-samarbejdet må antages
at have ret stor betydning. Ikke desto mindre har bestyrelsen besluttet at afholde sig fra at deltage i
sådanne ordninger. Vi mener ikke, det er en sund udvikling for klubbernes økonomi i det lange løb.
En meget positiv tendens har vi set i forhold til vores klubturneringer: Næsten hver gang har der været fuldt
hus, og der er ofte blevet lavet ventelister. Det har været dejligt at møde den store opbakning fra
medlemmerne, og vi ser frem til at fastholde den også i 2017.
Alt i alt kan vi se tilbage på 2016 med tilfredshed. Der var en flot artikel om klubben i Golfavisen i efteråret,
og vi har haft fin medieomtale bl.a. i forbindelse med Søren Kjeldsens besøg d. 30. december 2015.
Desuden kunne vi sidst på sæsonen fejre et usædvanligt hole-in-one opnået af Poul Olsen fra vores Team
Udvikling. Den positive omtale er guld værd på mange måder, og vi ser frem til at endnu flere medlemmer
har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde for at vi kan leve op til det flotte image.

Efter forespørgsel fra Hans Junge omkring færdiggørelse af laden blev det meddelt, at den
forventes færdig inden åbningsmatchen 2. april 2017.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
På grund af kasserer Grethe Thomsens fravær fremlagde formand Benny Bak regnskabet for
2016. Dette fremviste et resultat på kr. 164.772.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.
4. Fremlæggelse af budget.
På grund af kasserer Grethe Thomsens fravær fremlagde Formand Benny Bak budget for 2017.
Budgettet blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.
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5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. På valg var:
Benny Bak
Finn Nørmølle

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

Jan Ulrik Svendsen

(ikke villig til genvalg)

Bestyrelsen havde en kandidat til den ledige post. Generalforsamlingen havde ikke yderligere
kandidatforslag.
Valgt til bestyrelsen blev:
Benny Bak
Finn Nørmølle
Kenneth Stiller

(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)

Valg af suppleanter:
Erik Bo Larsen
Erling Kai Jensen

(1. suppleant, valgt for 1 år)
(2. suppleant, valgt for 1 år.)

9. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleanter.
Else Olesen
Ejner Bering

(valgt for 1 år)
(valgt for 1 år)

Valg af bilagskontrollantsuppleant.
Lisbet Gaaei

(valgt for 1 år)

10. Eventuelt.
Benny Bak fortalte, at der starter noget nyt i 2017, kaldet Ø-golf. Det er en parmatch for +50 golfere
med under handicap 36. Alle kan gå sammen to og to, så det er ikke kun for ægtefæller.
Ejner Bering forespurgte, om der var nogle, som havde forslag til noget, der kunne give flere
medlemmer. Han efterlyste mere banekontrol, og der var forslag om evt. bare have en golfbil til at stå
med banekontrolskiltet på. Der menes at være flere, som desværre spiller på vores bane uden at betale
greenfee.
Der blev foreslået gode tilbud, som kan tiltrække til nye medlemmer. Vi skal blive bedre til at
reklamere, evt. bruge radioreklamer.
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Reklamer for P&P-banen kunne sendes til foreninger og virksomheder. Der kan evt. laves flyers, som
kunne opsættes ved firmaer/virksomheder.
Gennem deal.dk er der tidligere år solgt 150 billetter til P&P-banen.
Bjarne Frost afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden.

______________________________
Bjarne Frost, Dirigent
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_____________________________________
Benny Bak, Formand

