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1. Valg af dirigent Jørgen Skjøt blev foreslået som dirigent - valgt
med applaus. Generalforsamlingen er
retsmæssigt varslet og er således

beslutningsdygtig.
Stemmetællere :

Lone Nielsen
Anni Fremming
Kirsten Damgaard
Ole Junker

2. Formandens beretning / Peter Mosdal Formanden startede med at opfordre til et
øjebliks stilhed for at mindes 3 af vore
medlemmer, der er afgäet ved døden i det
forgangne år.

Herefter aflagde formanden sin beretning.

Kommentarer:

Kurt Munch : Hvorfor er der kommet nyt
turneringsudvalg og nyt baneserviceudvalg???
Formanden henviser til de afgående medlemmers
egne forklaringer.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse / Marianne Jensen

Link tit; Årsrapport 2012/2013

Marianne Jensen fremlagde og forklarede
regnskabet. Følgende stillede spørgsmål til
regnskabet:

Peter Hjulmand :

Golftræning koster 100.000 mere end sidste år.

Er det ikke en lønomkostning?? Omkostningen
flyttes til lønkonto fra næste år.

Grunden til forskellen i udgiften til golftræning i
forhold til sidste ir er, at Olli blev ansat april
2012, og således ikke var aflønnet de første 3

mdr.

Per Villadsen :

Kan klubben ikke få nedbragt sine renter?? Hvad

de



med medlemslån - evt. obligationer?

Per afleverede et konkret forslag, som
bestyrelsen vil drøfte på et bestyrelsesmøde.

Peter Friis Thøgersen:

Har klubben tænkt på en mulighed for at dele
træner med Djurs Golfl Et forslag der ligeledes
vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde.

Peter Due:

Opfordrede til at der kigges på udgifter, idet det
er svært at øge indtægter. Forslaget vil blive
drøftet på et bestyrelsesmøde.

Regnskabet godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af
kontingenter / Marianne Jensen

Marianne fremlagde budgettet og orienterede om
de varslede prisstigninger og kontingent-
forhøjelser.

Kurt Munch:

Hvordan tror I at der yderligere kan hentes
100.000 oveni de 200.000 der stod som
underskud sidste år?

Bestyrelsen tror pålforsøger at indhente nye
sponsorindtæ gter. De suden forø ges indtæ gterne

med de varslede kontingentstigninger og pï øget
avance ved det fremtidige varesalg.

På spørgsmål om bestyrelsen ikke mener at
greenfee indtægter er overbudgeteret, er svaret,
at dette efter bestyrelsens bedste overbevisning
ikke er tilfældet.

J ørgen Skjøt forklarede likviditeten.
Likviditetsbudget vil blive ført særskilt
fremtidigt, så det forhåbentligt bliver mere
gennemskueligt.

Der blev fra Carsten opfordret til at se på
besparelser. Bestyrelsen tager opfordringen til
efterretning.

Ivan Mortensen:

Likviditet som bliver frigivet bliver de brugt til
afdrag pälåtn??

Peter Due:

Opfordrede igen til at se på udgifterne og forsøge
at få budgettetbragl i balance.

Budgettet blev vedtaget med stort flertal. 2

stemte imod.



5. Forslag til vedtægtsændringer -
Link til forslag i PDF-format

$ 5 Kontingent og indmeldelsesgebyr :

Peter Hjulmand gik mod forslaget og opfordrede
til at det fortsat er generalforsamlingen der
bestemmer kontingent og indmeldelsesgebyr.

a) forslag 1 blev nedstemt

b) forslag 2 blev vedtaget.

$ 11 Bestyrelsens sammensætning

Peter Hjulmand - opfordrede til, af principielle
grunde, at stemme imod.

Ole Junker -opfordrer til, i overensstemmelse
med DGU's formullering, at vedtage forslaget.

Der blev skriftlig afstemning.

1 stemmeseddel ugyldig

3 stemmesedler blanke

54 stemte for 75 stemte imod.

Forslaget blev forkastet.

$ 12 Bestyrelsens kompetence, tegning og
hæftelse.

Forslag fra Alver Roland om, at formanden ved
fravær formelt overdrager sin kompetence, og at
dette indskrives i formuleringen. Vedtaget.

$ 2 Medlemskab: blev vedtaget

$ 4 Udmeldelser: blev vedtaget

6. Forslag fra medlemmerne.

a) Peter Hjulmands forslag
b) Rasmus Korfitzs forslag

a) Peter Hjulmand fremlagde sit forslag og
begrundede det.

Det vedtages, at bestyrelsen fremadrettet vil
medtage forslaget i deres arbejde.

b) Jørgen Skjøt fremlagde forslaget idet Rasmus
ikke selv var til stede.

Forslaget sendes til baneudvalget og medtages i
deres planlægning og prioritering af banen.

Forslag om at teestedet evt. hæves.

Det vedtages at videregive forslaget til
baneudvalget til behandling.



7.Yalg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.

På valg er:

Inge- Lis Mørch ( modtager genvalg)

Annie Pihl Strøm ( modtager genvalg)

Mogens Poulsen (modtager ikke genvalg)

Suppleanter

Ole Jensen opstiller som kandidat til bestyrelsen.
Der er ikke andre forslag til bestyrelsen og derfor
er de opstillede kandidater valgt - genvalgt.

Forslag til suppleanter:

Erik Rasmussen

Jens Mogensen

De er valgt.

8. Valg af revisor National Revision/ Michael Møller og
revisorsuppleant Kaj Jensen

Vedtaget

9. Eventuelt Vera Mortensen:

Forslag om at suppleanter deltager i
bestyrelsesmøder.

Peter F. Thøgersen:

Forslag om, at der vejledes i (er,t. på
hjemmesiden) hvordan riverne placeres i
bunkers.

Opfordring til at medlemmerne er lidt mere
opmærksomme på golfens dresscode.

Gunnar Pilgaard:

Opfordrede bestyrelsen til at lægge sig i selen for
at forbedre information og kommunikation i
forhold til at bedre stemningen i klubben. Være
åbne og involverende.

Finn Holleufer:

Vil gerne opfordre til at bestyrelsen udvider
deres PR. arbejde. Hvilke initiativer har
bestyrelsen igangsat i det forgangne år, for at
skaffe nye medlemmer og slmliggøre klubben?

Inge-Lis Mørch redegjorde for de initiativer der
fra bestyrelsens side er sat i værk, og efterlyste
gode ideer. Desuden opfordrede hun personer
med kompetencer, og lyst til at deltage i
kommunikationsudvalget, om at melde sig på
banen.



Ruben:

Opfordrede til at sætte lidt mere fart i de digitale
medier og muligheder.

Anni Fremming:

Opfordrede til at stille sig til rådighed og hjælpe
bestyrelsen.

Kammeratskabspokalen blev tildelt Erik
Rasmussen. Peter Hjulmand begrundede
udvalgets valg.

Da Erik ikke selv var til stede modtog hans
hustru, Jette, pokalen og et buket blomster på
Eriks vegne.

Rigtig hjertelig tillykke skal lyde herfra.

Peter Mosdal takkede det afgående
bestyrelsesmedlem,Mogens Poulsen, for
indsatsen i klubben.

Desuden takkede han Brian ogJørgen Skjødt for
indsatserne.

Tak til Jørgen Skjøt, der som altid styrede
generalforsamlingen i god ånd og tone.
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