Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 28. februar 2012.
Generalforsamlingen blev afholdt på Øland Medborgerhus.
Formand Ejner Bering 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:
Bestyrelsens skriftlige beretning har været tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Ejner Bering gennemgik den mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede alle de
medlemmer, der i 2011 har ydet en stor og helt nødvendig indsats for klubbens
fortsatte eksistens.
Der er fortsat behov for en stor frivillig indsats også i 2012, så formanden rettede en
opfordring til alle om at overveje, hvor man kunne give en hånd med, bl.a. er der stort
behov for frivillige til lukkevagter og kontorvagter.
Formanden fortalte om samarbejdet med Ældre Sagen om seniorgolf, der var en stor
succes i 2011, samt om firmagolf som en ny aktivitet i 2012. Han opfordrede desuden
medlemmerne til at komme med idéer til bestyrelsen om nye aktiviteter, der kan støtte
klubbens økonomi.
Sluttelig rettede formanden en stor tak til klubbens sponsorer.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Hanne Brandt fremlagde regnskabet for 2011, der fremviste et flot resultat på
kr. 335.000.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

4: Forelæggelse af budget
Kasserer Hanne Brandt fremlagde budgettet for 2012, og under debatten blev der bl.a.
spurgt om klubbens konkrete medlemstal, der p.t. er på ca. 400.
Det blev endvidere foreslået, at regnskab og budget bliver tilgængeligt for
medlemmerne forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen var positiv over for
forslaget og vil i det kommende år overveje på hvilken måde det mest praktisk skal
gennemføres.
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:
På valg var:
Per Larsen
Palle Winther
Hans Runge Hansen
Hanne Brandt
Carsten Bruun Jensen

(ønsker ikke genvalg)
(ønsker ikke genvalg)
(udtræder uden for tur)
(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

Bestyrelsen havde forlods foreslået 3 nye kandidater, og generalforsamlingen havde
ikke yderligere kandidatforslag.
Nyvalgte til bestyrelsen blev:
Per Jensen
Lisbeth Egekvist
Per Hansen

(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(afløser Hans Runge Hansen, valgt for 1 år)

Valg af suppleanter:
Hanne Berntsen
Jørgen Østerballe Jensen

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

8: Valg af bilagskontrollanter:
Grethe Thomsen
Hanne Hørsholm

(valgt for 1 år)
(valgt for 1 år)

Valg af bilagskontrollant-suppleant:
Lone Sørensen

(valgt for 1 år)
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9. Eventuelt:
Jørgen Østerballe Jensen foreslog, at man droppede betaling for bolde til
udslagsbanen og i stedet indførte en kontingentstigning på kr. 100 pr. medlem, da det
både ville gøre det administrativt lettere og samtidig give klubben en merindtægt.
Per Jensen opfordrede til, at medlemmerne – ikke mindst de lokale – i langt større
grad end nu bestiller spilletid på www.golfboks.dk, da mange greenfee-gæsterne
undrer sig over, at der kun er få tidsreservationer på golfboks, men når de så
ankommer til klubben er P-pladsen ofte fyldt op med biler og der er mange spillere på
banen.
Ejner Bering orienterede om, at den 15. april er golfens dag, hvor der afholdes ”åbent
hus” i golfklubber over hele landet. Øland golfklub er selvfølgelig med, og der vil være
bemanding på til at hjælpe de fremmødte.
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde, og rettede en
speciel tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, samt bød de nyvalgte velkommen til
arbejdet.
Han takkede derefter medlemmerne for fremmødet og udtrykte ønsket om en god
golfsæson.
Bjarne Frost afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og
orden.
Referent: Bo Mortensen

Øland den 2. marts 2012
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dirigent

Ejner Bering
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