Referat fra Øland Golfklubs generalforsamling
tirsdag den 26. februar 2019
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:

Beretning 2018
Vores bane står som altid flot, og det skal vi være stolte af, og 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 sætter gæsterne i
centrum. De har igen i 2018 ydet en kæmpe indsats. Vi har haft rigtig mange arrangementer i 2018. 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 flot ry blandt vore gæster, hvoraf rigtig mange besøger os igen.
Desuden indgik vi i 2018 en aftale med Ønskeland, der gerne ville bruge vores faciliteter som et aktivitetstilbud til
deres gæster. Der blev afholdt i alt 4 arrangementer, hvori indgik en kort instruktion i golfspillet med efterfølgende
spil på P&P-banen. Samme koncept blev brugt et par gange i forbindelse med besøg af klasser fra Brovst Skole.
Der er stadig stor opbakning til vores klubturneringer. Det er dejligt at møde den store opbakning fra jer
medlemmer, det giver drivkraft.
Et af de store mål for 2018 var at få ligeså mange og måske flere på golfskole end i 2017, Det lykkedes desværre ikke
men vi gør et nyt forsøg i 2019.
I 2018 var vi ca. 400 medlemmer i de forskellige kategorier. Men som alle andre klubber kunne vi godt tænke os flere
medlemmer, og vi håber på, at alle bidrager til at gøre en indsats for, at det vil lykkes.
Der kommer undertiden forespørgsler angående den store medlemsafgang fra klubben, som fremgår af diverse
statistikker i golfbladene. Det kan derfor oplyses, at denne i overvejende grad skyldes det samarbejde, vi har med
LoyalTee Club. Samarbejdet består i, at Øland Golfklub lægger bane til et stort antal golfspillere, der tegner et flexmedlemskab hos denne klub, da det her i landet ikke er muligt at optage mere end 100 medlemmer pr. hul på en
officielt rated golfbane. Disse medlemmer bliver registreret med nr. 702- (i modsætning til nr. 137-) og vil ofte ikke
have en særlig tilknytning til en golfklub, hvorfor udskiftningen er stor. Det er Hørsholm Golfklub, som varetager de
fleste opgaver vedrørende administration og annoncering, mens vi bl.a. fremsender DGU-kort til nye medlemmer.
Øland Golfklub modtager en kompensation pr. medlem. Afgangen af 137-medlemmer ligger på ca. 20 om året i
forskellige typer kategorier.

Junior afdelingen havde Mikkel Larsen som træner i 2018 samt nogle forældre, der hjalp til. Mikkel har været rigtig
dygtig til at skabe interesse for golfen blandt børnene, samt givet dem nogle gode lektioner og hyggelige fredage.
Efter sommerferien kom vort medlem Kim Schmidt med et forslag om at lave golf for børn i alderen 4 til 8 år. Kim er
selv tovholder på dette projekt, og han forventer der kommer en 8 til 10 spillere i 2019.
Der var tilmeldt 2 elitehold, som spillede i Danmarksserien. Første holdet sluttede på første pladsen, hvilket betød at
de den 16. september spillede oprykningsspil til 5. division i Breinholtgård ved Esbjerg. 16 hold spillede om 8
oprykningspladser. Vi skulle på en delt 8 plads men var desværre 1 slag dårligere end Varde Golfklub som dermed
tog oprykningen. Men den 09. oktober fik vi besked fra DGU at vi alligevel var rykket op, da et hold havde trukket sig.
Så Øland Golfklub er divisionsklub fra 2019.
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 2019.
Vi kan igen i 2018 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 kan klubben ikke eksistere.
Bestyrelsen valgte i forbindelse med fastsættelse af kontingentet for 2019 at udfase indskudsordningen. Dette skete
i erkendelse af, at denne mulighed ikke er blevet brugt inden for de seneste ca. 10 år og desuden er bortfaldet i langt
de fleste golfklubber. Medlemmer som tidligere har betalt indskud vil fortsat få et fradrag i kontingentet.
Vores indtægter falder desværre, men heldigvis falder udgifterne mere end indtægterne. Denne udvikling holder dog
ikke på den lange bane, så der skal genereres flere indtægter for at tilsikre klubbens eksistens på sigt.
Vi har også i 2018 været meget aktive for at sikre klubbens fremtid på finansiering, forsikringer samt fornyelse af
maskiner til Greenkeepergården. Vi har lavet en ny aftale med Nykredit som løber 3 år ad gangen. Der er lavet ny
forsikringsaftale, indkøbt en ny greenklipper, en rough klipper samt en arbejdsvogn. Et bidrag til en forbedring af
økonomien ses forhåbentlig også i forbindelse med den strøm, som vores solcelle-anlæg vil komme til at yde. Dette
kunne efter en del forhindringer endelig tages i brug i efteråret.
Forbedringer udført af frivillige:
De frivillige har i 2018 gennemført rigtig mange opgaver, bl.a. gjort forberedelser i laden til anretter-køkken og
toiletter. Parkeringspladsen har fået nyt grus samt stolper og kæder. Desuden er klubbens bygninger blevet malet.
Greenkeepergården:
Greenkeeperne fik omlægningen alle teesteder gjort færdig i 2018. Nye dræn og afløbskanal på hul 1. Nyt hegn ved
teestedet på hul 3, ligesom hul 8 fik en ny, strategisk velplaceret bunker, medens højre greenbunker på samme hul
blev sløjfet. Alt dette er sket oven i den normale pasning af banen, som kom igennem den usædvanligt tørre
sommer uden alt for mange problemer. En stor tak til Kurt og hans medarbejdere, og velkommen til Mikkel Larsen
som ny greenkeeperelev.
Nye golfregler fra 2019:
Der har gennem hele 2018 været fokus på indførelsen af nye golfregler fra 2019. Det har betydet en stor
arbejdsindsats for regel- og handicapudvalget. Torben har således afholdt 3 undervisningsforløb for klubber i
klubben, og han vil afholde endnu et d. 4. marts. Klubbens medlemmer opfordres til at sætte sig ind i de nye regler
og kan fx købe den nye regelbog i klubhuset.
Persondataforordningen:
Der blev i foråret lagt mange kræfter i at sikre, at vi i klubben overholder den nye persondataforordning. Klubbens
privatlivspolitik blev i den forbindelse lagt ud på hjemmesiden, og flere mapper på kontoret er nu placeret i et aflåst
skab, hvortil kun ganske få har adgang.

Alt i alt kan vi se tilbage på 2018 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 2019?












Færdiggørelse af ombygning af laden etape 2
Vedligeholdelse af banen
Opbygning af en god junior afdeling
Flere på golfskole
Skaffe flere sponsorer
Ansøge om flere fondsmidler
Fastholdelse af medlemmer
Formulering af strategi og vision for klubben
Udarbejde en strategi for maskiner
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 2018, og vi håber på mindst lige
så stor opbakning her i 2019.
God golfsæson!
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus.
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Erling Kaj Jensen fremlagde regnskabet for 2018, der fremviste et resultat på kr. 76.249.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.
4: Forelæggelse af budget
Kasserer Erling Kaj Jensen gennemgik budgettet, som viste et overskud på kr. 105.800.
Budgettet blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen.
5: Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsens forslag til ændring af § 4 i klubbens vedtægter blev vedtaget.
6: Forslag fra medlemmerne:
Der var ingen indkomne forslag.
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Benny Bak (ikke villig til genvalg)
Finn Nørmølle (ikke villig til genvalg)
Kenneth Stiller (villig til genvalg)
Bestyrelsen havde opstillet to kandidater til de ledige poster. Generalforsamlingen havde ikke yderligere
kandidatforslag.

Valgt til bestyrelsen blev:
Carsten Bruun Jensen (valgt for 2 år)
Henning Simonsen (valgt for 2 år)
Kenneth Stiller (valgt for 2 år)
Valg af suppleanter:
Erik Bo Larsen (1. suppleant, valgt for 1 år)
Der var ingen opstillet til posten som 2. suppleant, men generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv at
finde en suppleant.
8: Valg af bilagskontrollanter:
Else Olesen (valgt for 1 år) samt Ejner Bering (valgt for 1 år)
Valg af bilagskontrollant-suppleant:
Lisbet Gaaei (valgt for 1 år)
9. Eventuelt:
Torben Egekvist (formand for Regel- og Hcp.udvalget) opfordrede medlemmerne til at sætte sig ind i de nye
golfregler og nævnte, at der vil komme flere typer regelbøger til salg på kontoret i klubben. Desuden afholdes der en
regelaften d. 4. marts.
Per Larsen (formand for Sponsorudvalget) præsenterede en ny folder om de forskellige muligheder for at tegne et
sponsorat i klubben. Samtidig opfordrede han klubbens medlemmer til at medbringe folderen (eksemplarer findes i
klubhuset) til uddeling i forbindelse med arbejde eller andre steder, hvor der kan tegnes et sponsorat.
Benny Bak tog ordet og omtalte medlemmernes mulighed for at købe et kort til Golfhäftet gennem klubben. Hvert
solgt kort giver herved en fortjeneste til klubben. Det kan bestilles via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til
Lisbeth Egekvist. Desuden blev det nævnt, at klubben nu får mulighed for at tilbyde træning, idet Brian Koch
(klubmester 2018) har tilbudt at give undervisning. Det vil komme til at koste kr. 250 for 5 gange, og der vil blive sat
opslag op i klubben for tilmelding. Al betaling vil tilfalde klubben.
Bjarne Frost afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden.

_________________________
Bjarne Frost, dirigent

Referent: Lisbeth Egekvist

_________________________
Benny Bak, formand

