Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 27. februar 2018
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 begyndte med at takke for det store fremmøde og fremlagde derefter
bestyrelsens beretning:
Vores bane står som altid flot og det skal vi være stolte af. Vi får mange roser for den
flotte stand, men greenfeegæsterne roser også dig som medlem for den gæstfrihed,
hjælpsomhed og åbenhed de altid møder på Øland Golfklubs anlæg. Det er vigtigt at
du/vi alle opretholder dette image.
Vort arrangementsudvalg har i allerhøjeste grad påvirket vort image i den gode
retning ved altid at sætte gæsterne i centrum. De har igen i 2017 ydet en kæmpe
indsats. Der har været rigtig mange arrangementer i 2017 selv om vejret har drillet.
Mange af disse er med forplejning og kræver en hel del planlægning. Hver gang
stiller en række medlemmer op for at sørge for borddækning, servering og oprydning.
Vi har et godt ry blandt vore gæster, hvoraf rigtig mange besøger os igen.
Der er stadig flot tilslutning til vores klubturneringer. Det er dejligt at møde den store
opbakning fra jer medlemmer, - det giver drivkraft.
Et af de store mål for 2017 var at få flere på golfskole, Det lykkedes gennem et nyt
koncept, som tilbød to former for medlemskab: ét hvor man kunne vælge
udelukkende at spille på P&P-banen, og ét, der efter beståede kaninmatcher gav
adgang til spil på 18-huls banen. Vi kan med glæde se tilbage på dette tiltag som gav
35 personer lysten til at prøve at spille golf hos os. Det er det største antal i flere år.
Nu bliver det så vigtigt at fastholde dem, så de bliver nye medlemmer.
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I 2017 var vi ca. 400 medlemmer i de forskellige kategorier. Men som alle andre
klubber kunne vi godt tænke os endnu flere, og vi håber på, at alle bidrager til at
gøre en indsats for, at det vil lykkes.
I junior afdelingen fik vi igen træningen flyttet tilbage til fredag. Takket være Lasse
Winfeld, der trådte til som træner, blev det heldigvis igen en mulighed. Da de først
kom i gang, blev det en god og hyggelig sæson.
Der var tilmeldt 1 elitehold, som spillede i Danmarksserien. Her sluttede de på
førstepladsen, hvilket betød at de den 3. september spillede oprykningsspil til 5.
division i Kalø Vig. Desværre lykkedes det ikke at rykke op til divisionen i denne
omgang.
I regionsgolf var der tilmeldt 2 hold og deres placeringer blev rigtig flotte: B-rækken
sluttede som nr. 2 i puljen, og C-rækken sluttede som nr. 3. Der er også tilmeldt 2
hold i 2018.
Vi kan igen i 2017 fremvise et beskedent overskud på bundlinjen. Resultatet skal ikke
mindst tilskrives den store opbakning fra vores medlemmer, sponsorer, ansatte og de
mange frivillige, der har lagt et stort stykke arbejde gennem hele året. Uden jer ville
klubben ikke kunne eksistere.
Vi kan glæde os over, at vores greenfee indtægter i 2017 er steget i forhold til 2016:
på 18 huls-banen er stigningen på 8 %, og på P&P banen er stigningen på 37 %.
Vi har også i 2017 været meget aktive med ansøgning af fonde. Der er mange penge
at hente, men der er brug for stor kreativitet og tålmodighed for at komme i
betragtning til midlerne. Vi har i 2017 modtaget kr. 373.492,- fra forskellige fonde til
nyt tag og solceller til laden, 2 arbejdsbiler, 2 shelters og ombygning af laden til
klublokale.
Forbedringer udført af frivillige:
Blandt de frivillige gik en gruppe tidligt på året i gang med at flytte alle bagskabene
fra laden og over i stalden, hvorefter man tog fat på den store opgave at bygge et
nyt klublokale op. Det er der kommet et rigtig godt resultat ud af, og vi har haft stor
glæde af lokalet i årets løb. Med så flot et lokale måtte der naturligvis også gøres
noget ved gårdspladsen, og denne fik den helt store tur med ny flisebelægning og
grus. For at fuldende det nye udseende fik klubben doneret nogle flotte, store
blomsterkrukker, så gårdspladsen nu ikke blot er et godt sted at slå sig ned, men
også en pryd for øjet. Desuden har P-pladsen gennemgået en forvandling, så man nu
ikke er i tvivl om, hvordan man skal parkere. Ude på banen er der over sæsonen
blevet opført to shelters, så vi har et sted at krybe i ly, hvis vi bliver overrasket af
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uvejr. Desuden har vi fået bevilget fondspenge, så vi har kunnet investere i to nye
golfbiler, som bl.a. Team Udviklings medlemmer kan få glæde af. Vi fik også ryddet
op i låneudstyret, og kan nu tilbyde nogle flotte, solide trolleys til udlån.
Greenkeepergården:
Greenkeeperne fik omlægningen af ø-greenen på hul 18 gjort færdig, så vi kunne
tage den i brug til Åbningsmatchen. Senere fulgte arbejdet med fornyelse af bunkers
og opretning af de teesteder, som trængte til dette, og allersidst på året kom der
gang i rørlægning af grøften i venstre side på hul 12. Alt dette er sket oven i den
normale pasning af banen, som hele sæsonen har stået flot og altid får mange roser
fra både medlemmer og gæster. En stor tak til Kurt og hans medarbejdere, hvoraf vi
har måttet sige farvel til både Bodil, der er gået på efterløn, og Nikolaj, som fuldførte
sin greenkeeperuddannelse i efteråret. Vi ønsker dem begge alt godt fremover.
Alt i alt kan vi se tilbage på 2017 med tilfredshed. 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.
Hvad har vi af store udfordringer/tiltag i 2018?












Færdiggørelse af ombygning af laden etape 2
Vedligeholdelse af banen samt forbedring af de sidste teesteder
Opbygning af en god juniorafdeling
Flere på golfskole
Søsætning af PR- og eventudvalget
Fastholdelse af medlemmer
Formulering af strategi og vision for klubben
Udarbejdelse af en strategi for maskiner
Omlægning af realkreditlån
Mod til at tænke anderledes end andre klubber og ikke gå i andres fodspor.
Videreførelse af klubbens grundlæggende værdier: Sammenhold,
hjælpsomhed, hygge, arbejdsomhed.

Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige jer alle tak for den store indsats, der er ydet i
2017, og vi håber på mindst lige så stor opbakning her i 2018.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.
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3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Grethe Thomsen fremlagde regnskabet for 2017, der fremviste et resultat på
kr. 104.486.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

4: Forelæggelse af budget
Kasserer Grethe Thomsen gennemgik budgettet, som viste et underskud på
kr. 139.900. Dette skyldes afdrag på kreditforeningslån. Forhandling herom vil blive
taget op.
Budgettet blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.

5: Forslag fra bestyrelsen:
Der var ingen forslag.
6: Forslag fra medlemmerne:
Ejner Bering havde indleveret et forslag om korte medlemskaber til feriegæster i
området. Benny Bak mente, at klubbens billige long distance medlemskab kunne
dække behovet, hvorfor bestyrelsen ikke ønskede at støtte forslaget. Der blev
foretaget en afstemning ved håndsoprækning, som ikke gav tilstrækkelig opbakning
dertil. Forslaget blev derfor forkastet.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Lena R. Mortensen

(ikke villig til genvalg)

Grethe Thomsen

(ikke villig til genvalg)

Tage Bruun

(villig til genvalg)

Lisbeth Egekvist

(villig til genvalg)

Bestyrelsen havde opstillet to kandidater til de ledige poster. Generalforsamlingen
havde ikke yderligere kandidatforslag.
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Valgt til bestyrelsen blev:
Erling Kaj Jensen
Lisbeth Egekvist
Tage Bruun
Dennis Hjardemål

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

Valg af suppleanter:
Erik Bo Larsen
Bo Grarup

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

8: Valg af bilagskontrollanter:
Else Olesen
Ejner Bering

(valgt for 1 år)
(valgt for 1 år)

Valg af bilagskontrollant-suppleant:
Lisbet Gaaei

(valgt for 1 år)

9. Eventuelt:
Per Hansen spurgte til den automatiske dørlås på klubhusets hoveddør. Tage Bruun
fortalte, at den blev bestilt for længe siden og nu er lovet opsat inden for 14 dage.
Benny Bak tog ordet og udnævnte Peter Thuesen til æresmedlem af klubben for sin
store indsats lige siden klubbens start. Peter kunne ikke være til stede pga. sygdom, men
vil efterfølgende få overrakt blomster og diplom.
PR- og Eventudvalgets har fået fremstillet flotte brochurer, og Ejner Bering opfordrede
forsamlingen til at møde op til en aften med Diabetesforeningen d. 12/4.
Kasper Als gjorde opmærksom på, at Eliteholdet vil tilbyde træning til interesserede
klubmedlemmer. Datoer vil blive oplyst senere.
Bjarne Frost afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og
orden.

_________________________

_________________________

Bjarne Frost, dirigent

Benny Bak, formand

Referent: Lisbeth Egekvist
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