Referat af generalforsamling
for Albertslund Golfklub 2013

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund
Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget 2010/11 og fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand (lige år).
8. Valg af kasserer (ulige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil
Damkjær som dirigent.
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Bodil blev valgt med akklamation.
Bodil kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt.
Bodil forestod valget af stemmetællere.
Erik Pedersen og Peter Snedker blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Allan Larsen kommenterede den udsendte beretning med bemærkninger om:
- DGU støtter den kommende Europatour afdeling i Himmerland – med ca. ½ million pr.
år.
- Klubben skal nu ikke længere indberette Grønt regnskab til DGU. Nu skal det ske
direkte til Miljøministeriet
- DGU oplever kun et lille fald i det samlede medlemstal. Det skal dog ses i lyset af en
større gruppe der nu er Flex-medlemmer og ikke fuldtidsmedlemmer. Den samlede
økonomi i klubberne er derfor svært forringet.
I Albertslund Golfklub har vi også mærket en tilbagegang i antal medlemmer.
- Rundt om er der visse problemer med at få frivillige til klubberne. Det gælder dog ikke
helt hos os. Vi har absolut vores del af frivillige til at drive klubbens arrangementer.
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Bestyrelsens beretning og Allans kommentarer blev anerkendt med applaus fra salen, og
var dermed taget til efterretning.
Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Bodil gav ordet til Klubbens kasserer, Knud Heinrichs.
Han kommenterede regnskabet med følgende:
Bestyrelsen glæder sig over at kunne fremlægge et årsregnskab, der viser et positivt
resultat, på trods af nedgang i kontingent indtægterne.
Årets resultat viser et overskud på 129.000 kr. mod et forventet overskud på 100.000
kr., heraf stammer de 83.000 kr. fra puljen til særlige formål.
Egenkapitalen udgør inkl. den særlige pulje 2.018.000 kr. og puljen udgør i alt 215.000
kr..
Indtægterne er faldet ca. 100.000 kr. i forhold til det forventede, og er først og
fremmest lavere kontingent pga. faldende medlemstal.
Det er lykkedes at spare ca. 100.000 kr. på udgifterne således, at resultatet stort set
svarer til det forventede.
Referatet henviser til klubbens regnskab for tydeliggørelse af de forskellige poster
Der var et opklarende spørgsmål vedrørende forskellen i budget og regnskab, der ses på
Driving range/træner.
Knud kunne svare, at det handler om mere præcis kontering, hvor vi sætter udgiften
der, hvor den hører hjemme. Trænerløn har tidligere kun figureret under Driving
range/træner, men nu finder man trænerlønning og honorarer under de forskellige
udvalg.
Derudover var der ikke spørgsmål eller kommentarer udover ros for godt regnskab.
Bodil kunne på baggrund af forespørgsel i salen og akklamation konstatere, at
forsamlingen kunne godkende klubbens regnskab for 2012/13.
Ad.4. Fastsættelse af kontingent og indskud og forelæggelse af budget 2013/14
Igen var det Knud Heinrichs der fik ordet under denne fremlæggelse.
Bestyrelsen foreslog at fastholde størrelsen på kontingenterne i 2014.
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Størrelsen på indskud fastholdes også.
Generalforsamlingen kunne med akklamation godkende fastsættelsen af kontingenterne.
Dermed kunne bestyrelsens budget forelægges.
Igen vises i dette referat kun oversigt over Indtægter, udgifter og årets resultat. For at
se et fuldstændigt budget skal man gå til klubbens hjemmeside – under
generalforsamling.
Knud pointerede at skabslejen ville blive sat op med 100,00 kr. pr. skab pr. år. Det vil,
sammen med det større antal skabe, give den højere indtægt.
Budgettets indtægter (højre kolonne):
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Budgettets udgifter (højre kolonne):

Budgettets forventede resultat:

En enkelt mente, at der med stigningen på skabsleje burde følge en muse-fri-garanti.
Det lå dog ikke lige indenfor bestyrelsens buket af løfter for næste år.
Bodil kunne på baggrund af forespørgsel til salen og applaus konstatere, at forsamlingen
kunne anerkende klubbens budget for 2013/14.
Budgettet skulle ikke vedtages – kun fremlægges.
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Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde foreslået flere ændringer i klubbens vedtægter.
I § 1 ændres afsnittet om klubbens repræsentation i kommunen til:
Klubben er repræsenteret overfor de kommunale myndigheder ved
foreningsrepræsentationen i det lokale Idrætsråd.
I § 3 ændres flere afsnit:
Første linje i § 3 ændres til:
- Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter
følgende medlemskategorier:
Indskud/administrationsomkostninger fastsættes af generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling, som et maksimum. Bestyrelsen kan i særlige
tilfælde(kampagner) give mulighed for at regulere beløbet nedad.
- Ændring af ordet ”Indskud” til ”Administrationsgebyr”
Dette får virkning gennem flere punkter i vedtægterne. Flere steder i § 3.
Forsamlingen var for så vidt enig i ændringen af ordet indskud – bortset fra, at det kunne
blive svært at gen-indføre indskud på et senere tidspunkt – hvis det skulle vise at blive
aktuelt.
Samtidig blev det klart, at ordet administrationsgebyr ikke lige havde den mere positive
klang som bestyrelsen egentlig ønskede. Administrationsomkostning blev dermed
introduceret.
Det blev besluttet at fastholde ordet indskud sammen med det nye
administrationsomkomstning som en sammensætning.
Afsnittet skrives derfor om med den nye vending: administrationsomkostning/indskud.
Forslaget om at udelade sætning med ”Indskud kan ikke søges tilbagebetalt” frafaldes.
Det kunne medføre, at medlemmer der allerede nu har betalt indskud kan begynde at
gøre krav på det.
Paragraffen med efterbetaling af forskelle i indskud fra junior til yngling/studerende til
senior slettes.
Ændring aldersgrænsen for studerende. Det blev vedtaget at fjerne aldersgrænsen helt
for studerende.
- Kontingentbetalingens forfaldsdatoer ændres til:
Kontingentet er et kalenderårskontingent, men medlemmerne tilbydes at betale i 2
halvdele, med forfald den 1. februar og 1. august.
- Medlemskabets bindingsperiode og udmeldelse ændres til:
Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse kan kun ske skriftligt inden et
nyt kalenderår starter. Det samme er gældende for overgang fra aktiv til passivt
medlemskab.
Denne vedtægt har konsekvens første gang fra 2014.
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- Tidsramme for afholdelse af generalforsamlingen ændres til:
Ordinær generalforsamling afholdes i Albertslund kommune hvert år inden udgangen af
februar måned, 1. gang februar måned 2015.
- Udsendelse af materiale, vedrørende generalforsamlingen til medlemmerne, via mail
ændres til:
Alle medlemmer, som har oplyst e-mail adresse til klubben får dagsorden samt bilag
tilsendt med elektronisk post. Alle medlemmer som ikke har oplyst e-mail adresse til
klubben, kan afhente dagsorden samt bilag i papirform i klubbens kontor..
- I dagsordenens pkt. 7. og 8. ændres valgår ulige og lige så det passer med den
ændrede termin for afholdelse af generalforsamling.
- Tidsramme for indsendelse af forslag ændres – tilrettes afholdelse af
generalforsamling.
- Tidsramme for klubbens regnskabsperiode ændres til kalenderåret.
I forbindelse med vedtagelsen af disse vedtægtsændringer opstod en længere debat og
dermed usikkerhed om, hvad der kan ske og sker, når og hvis der skal ske en ændring i
kontingentet.
Årskontingentet er fastsat på generalforsamlingen i februar, men årskontingentet
udsendes først ca. 10 måneder efter. En regulering kan derfor kun ske på meget lang
sigt.
Forsamlingen vedtog derfor at gøre det muligt at bestyrelsen kan fremlægge forslag til
generalforsamlingen om kontingentforhøjelse i samme år. Opkrævningen vil ske gennem
en ekstra fakturering i august måned samme år.
En paragraf indsættes derfor i § 4:
Kontingentet er et kalenderårskontingent, men medlemmerne tilbydes at betale i 2
halvdele, med forfald den 1. februar og 1. august.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet kan reguleres indenfor et kalenderår med en generalforsamlingsbeslutning
og et tillæg til kontingentet kan opkræves i august måned samme år.
Klubbens vedtægter findes nu i en samlet, gennemskrevet og revideret udgave, hvor de
nye vedtagelser er skrevet ind. De vedlægges dette referat.
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
Et medlem havde fremsendt forslag om at ændre aldersgrænsen for studerende i forhold
til kontingentets størrelse.
Medlemmet frafaldt sit forslag, da bestyrelsens forslag om det samme var blevet
vedtaget.
Ad. 7 Valg af formand (lige år).
Ikke aktuelt
Ad. 8 Valg af kasserer (ulige år).
Knud Heinrichs var på valg og Knud var villig til genvalg.
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Knud blev valgt med akklamation.
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Inge Johannesson – var villig til genvalg
Bjørn Foss – var villig til genvalg
Begge blev valgt med akklamation.
Ad. 10 Valg af bestyrelsessuppleant
Erik Jensen til valg som suppleant til bestyrelsen.
Erik Jensen blev valgt med akklamation
Ad. 11 Valg af revisor og revisorsuppleant.
Inge-Lise Bækmand var på valg som revisor og var villig til genvalg
Inge-Lise blev valgt med akklamation
Hans Otto Sørensen var på valg som revisorsuppleant og var villig til genvalg.
Hans Otto Sørensen blev valgt med akklamation.
Ad. 12 Eventuelt
Årets hole-in-one præmier blev uddelt.
Der var 9 spillere der havde lavet hole-in-one.
René Karlsson – var ikke til stede
Freddy Rothstein
Mia Koefoed
Bjarne Andersen
Bent Jørgensen
Thomas Kofod
Claus Bjørk – var ikke til stede
Svend Rye Jensen
Finn-Erik Friberg – var ikke til stede
De fik hver overrakt et smukt bearbejdet fad fra XO-living.
Under dette punkt gjorde en 10. spiller (Rasmus Juulsgaard Jensen) klart, at han også
havde lavet hole-in-one. Klubben har dog ikke modtaget noget scorekort, hvor det fine
slag er registreret, og derfor har klubben ikke viden om, at spilleren skal hyldes og skal
modtage hole-in-one præmie og mærkat.
Klubbens priser blev uddelt.
Klubbens pris gik i år til Inge Lise Bækmand for en langvarig, stor og imponerende
indsats med at servicere os alle sammen til klubbens åben hus, sørge for velafviklede
turneringer, pølsesalg ved herredage og ikke mindst ved altid at have fyldt ølautomaten
op.
Klubbens pris var i år en flot indholdsrig kurv – pakket hos SuperBrugsen, Herstedvester.
Bestyrelsens pris - Nykreditprisen.
Den gik i år til Søren Andersen, for hans indsats med og omkring Banesudvalgets opgaver
og 60-er klubbens fortsat gode og store arrangementer. Søren fik et kroophold for to sponseret af Nykredit.
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Baneudvalget
Bjørn Foss fremlagde baneudvalgets baneplan – den kan i øvrigt ses på klubbens
hjemmeside.
Gennemgangen handlede både om lidt af banens historie, forudsætningerne for jord og
geografi og også de ideer, der kan være til en fremtidig udvikling.
Bestyrelsen har i den forbindelse i øvrigt ikke opgivet tanken om at udvide banen med
flere eller minimum bedre huller. Meget gerne til 18 huller, men måske i en langsom
udvikling med 3 huller af gangen.
Turneringsudvalget.
Den samlede matchplan for 2014 vil være at finde på hjemmesiden meget snart.
Som altid gav Per Thornholm en venlig men bestemt henstilling om, at alle deltagere i
klubbens turneringer og matcher sørger for at få betalt via netbank – i samme øjeblik
som man tilmelder sig.
Turneringsudvalget har produceret en blanket, som skal bruges, når man vil tilmelde sig
Regionsgolf. Den kan findes i klubhuset
Den gennemgående turnering bliver ikke gennemført i 2014.
Sæsonen begynder den 11. april 2014, med Åbningsturnering fredag eftermiddag og
lørdag den 12.april formiddag og eftermiddag.
Turneringsplanen findes på klubbens hjemmeside.
Golfens dag finder sted den 27. april 2014.
Tak til bestyrelsen
Bestyrelsen fik en velfortjent klapsalve på foranledning af et medlem der roste
bestyrelsen for et flot arbejde – ikke mindst med at holde sorte tal på bundlinjen i
regnskabet, på trods af urolige tider.
Afslutning:
Bodil Damkjær afsluttede sin rolle med at takke for god ro og orden.
Allan Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke Bodil for en god indsats som
dirigent, og ønskede alle en god sæson 2014.
Referatet er godkendt

_________________________________Dato:__________________________
Bodil Damkjær
Dirigent
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