Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 4. marts 2014.
Generalforsamlingen blev afholdt på Øland Medborgerhus.
Formand Ejner Bering bød velkommen til generalforsamlingen og udtalte mindeord
for Villy Hansen.
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 2013 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 2014, så formanden kom med en
opfordring til alle om at overveje, hvor man kunne give en hånd med.
Formanden orienterede om det nye elitehold, der med Mathias Hav som træner, er
kommet rigtig godt fra start. Desuden er der i 2014 tilmeldt hold i alle 4 rækker i
Regionsgolf.
Formanden kom ind på en kedelig tendens, som har grebet om sig i de senere år, 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. Sidstnævnte
indebærer en klar overtrædelse af markedsføringsloven.
ØG fik sidste år en hjertestarter, og et kursus er afholdt i samarbejde med Netværk
Øland.
Som en kommentar til beretningen nævnte Per Juul Christensen, at ØG måske burde
afholde et 10-års jubilæum, idet klubben i 2004 overtog golfbanen og tilhørende
bygninger af ARBOGA A/S.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.
Side 1 af 3

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Hanne Brandt fremlagde regnskabet for 2013, der fremviste et resultat på kr.
334.000.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

4: Forelæggelse af budget
Kasserer Hanne Brandt fremlagde budgettet for 2014, og fremhævede vigtigheden af
den frivillige indsats, idet der fremover vil skulle afdrages mere på klubbens gæld.
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.
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Carsten Bruun Jensen
Lisbeth Egekvist
Hanne Brandt
Per Jensen

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

Bestyrelsen havde forlods foreslået 2 nye kandidater, og generalforsamlingen havde
ikke yderligere kandidatforslag. Formanden takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats i klubbens arbejde.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Grethe Thomsen
Tage Bruun

(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)

Valg af suppleanter:
Bent Bjerre
Jan Andersen

(1. suppleant, valgt for 1 år)
(2. suppleant, valgt for 1 år)
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8: Valg af bilagskontrollanter:
Else Olesen
Hanne Hørsholm

(valgt for 1 år)
(valgt for 1 år)

Valg af bilagskontrollant-suppleant:
Lone Sørensen

(valgt for 1 år)

9. Eventuelt:
Som repræsentant for bestyrelsen meddelte Lisbeth Egekvist bestyrelsens beslutning
(uden om formanden) om at udnævne formanden, Ejner Bering, til æresmedlem af Øland
Golfklub. I sin tale nævnte LE bl.a. formandens store arbejdsindsats og hans lederskab,
som i høj grad har bidraget til en enestående klubånd. LE overrakte Lene Bering en buket
roser som tak for hendes støtte, mens Ejner Bering fik en plakette som tegn på hæderen.
Udnævnelsen blev modtaget af de fremmødte med stående applaus. En overrasket og rørt
formand takkede for udnævnelsen.
Formanden 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: Lisbeth Egekvist
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