Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 26. februar 2013.
Generalforsamlingen blev afholdt på Øland Medborgerhus.
Formand Ejner Bering bød velkommen til generalforsamlingen og udtalte mindeord
for Kirsten Hougaard.
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 fremlagde den mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede
greenkeeperstaben og alle de medlemmer, der i 2012 har ydet en stor og helt
nødvendig indsats for klubbens fortsatte eksistens.
Der er også behov for en stor frivillig indsats i 2013, så formanden rettede en
opfordring til alle om at overveje, hvor man kunne give en hånd med.
Formanden orienterede også om Jammerbugt kommunes Handicappris, som klubben
får overrakt i starten af april, samt om træneraftalen med Christian Roar og de mange
planlagte arrangementer i 2013.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Hanne Brandt fremlagde regnskabet for 2012, der fremviste et resultat på kr.
255.000.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

4: Forelæggelse af budget
Kasserer Hanne Brandt fremlagde budgettet for 2013, og orienterede om klubbens
konkrete medlemstal, der p.t. er på godt 400.
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:
Ejner Bering
Per Hansen
Bo Mortensen

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)
(ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen havde forlods foreslået 1 ny kandidat, og generalforsamlingen havde ikke
yderligere kandidatforslag.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Jørgen Østerballe Jensen

(valgt for 2 år)

Valg af suppleanter:
Bent Bjerre
Per Juul Christensen

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

8: Valg af bilagskontrollanter:
Else Olesen
Hanne Hørsholm

(valgt for 1 år)
(valgt for 1 år)

Valg af bilagskontrollant-suppleant:
Aase Gundersen

(valgt for 1 år)
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9. Eventuelt:
Hans Runge Hansen spurgte til refinansieringen af klubbens realkreditlån, og formanden
orienterede om de forbedrede rentevilkår.
Jens Jørgen Kristensen spurgte om forholdet mellem omkostninger og indtægter ved at
holde banen vinteråben, og formanden fortalte om pæne greenfeeindtægter.
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.

_________________________
Bjarne Frost, dirigent

_________________________
Ejner Bering, formand

Referent: Bo Mortensen
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