Referat af generalforsamling
for Albertslund Golfklub 2012

Afholdt 27. november 2012 i Kongsholmcenteret i Albertslund
Der var 91 stemmeberettigede tilstede.
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.
Georg Rath og Jeff Glemø blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Allan Larsen kommenterede den udsendte beretning med bemærkninger om:
Baneplejen har i året været i top – som altid. Særligt hul 6 har fået et nyt forløb,
hvilket har givet nogen diskussion. Vi ser frem til at kunne præsentere en langsigtet plan
for baneplejen i årene fremover.
Trappen – på hul 2 er nu helt væk. Vi skal alle bruge stien over volden.
Teesteds skilte – Overalt på banen er der opsat nye teestedsskilte i træ. I skiltene er
der indsat nye billeder af hulforløbet på hvert enkelt hul. Et rigtig pænt resultat.
Nye bolde – I foråret fik vi så nye bolde på driving rangen. Samtidig fik vi sat et hegn op
langs rangen der skulle gribe vildfarende bolde.
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Masten og motorvejen - Klubben fik et nyt vartegn 2012. En 40 meter høj telemast –
opsat for enden af parkeringspladsen. Der er vel ingen, der mener den pynter, men vi
kan måske vænne os til den.
Motorvejsbyggeriet præger også vores ellers så fredelige lille stikvej. Stor og tung trafik
og fjernelse af chikaner – beskæring af træer. Heldigvis er det relativt kortvarigt – og vi
er på mirakuløs vis sluppet for at skære noget af vores tee-sted på hul 3 – hvor vi ellers
er meget tæt på arbejdet.
Nye medlemmer – klubben har fået rigtig mange nye medlemmer ind i år. Desværre er
der også sket en større afgang.
Nye regler for handicapregulering. Et af de store samtaleemner har været den nye
ordning med handicapregulering. Her har klubben haft dygtige folk til at orientere og
undervise så processen er gået godt. Specielt tak til Peter Skovborg.
Tak til udvalgene og klubberne. Som altid skal der være en stor tak til alle aktive i
klubbens udvalg og klubber.
Lidt om bladet Dansk Golf. DGU har opgivet at udsende bladet Dansk Golf til alle
medlemmer. Det er blevet for dyrt. Fremover skal medlemmerne selv bestille bladet
tilsendt – mod betaling – eller afhente det i klubben.
Nyt logo til DGU. DGU skal have nyt logo. Det bliver afsløret først i 2013. Få udvalgte
har fået lov at smugkigge på det nye logo – herunder Allan Larsen.
Medlemstal i DGU. Der er sket en lille stigning i det samlede antal af medlemmer, men
det har alligevel betydet et samlet økonomisk tab, da en del medlemmer er gået fra
fuldt medlemskab til et flex-medlemskab.
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:
Årsregnskabet for 2011-12 viser et overskud på ca. 400.000 mod et forventet overskud
på ca. 350.000.
Afvigelsen i forhold til budget skyldes især, at afskrivningerne var budgetteret for højt,
idet der ikke var taget højde for at investeringerne i søen og greenen på hul 4 samt
flisebelægningen på driving-rangen, blev færdig afskrevet i løbet af regnskabsåret.
Bestyrelsen anser regnskabet for tilfredsstillende, især glæder det os at egenkapitalen
hermed er på niveau med egenkapitalen inden krisen for 3- 4 år siden.
Som lovet på sidste års generalforsamling er regnskabspraksis ændret vedrørende puljen
til særlige formål.
Puljen er medregnet under indtægterne i posten” kontingenter, indskud og pulje” og
fordeles via overskudfordelingen til en særskilt post under egenkapitalen med egen post
og note, således at det er muligt at se indtægterne og udgifterne og dermed saldoen, se
note 8 ”pulje til særlige formål”, sammenligningstallene for sidste år er ligeledes
ændret. Der er således i note 8 en specifikation af puljen siden den startede.
Da regnskabet er udsendt på forhånd vil jeg kun gennemgå hovedtallene, og skal forsøge
at besvare evt. spørgsmål til disse.
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I dette referat vises kun oversigt med indtægter, udgifter og Årets resultat. For at finde
et fuldstændigt regnskab, skal man gå til klubbens hjemmeside – under
generalforsamling.
Indtægter:

Udgifter:

Årets resultat:
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Der var ikke spørgsmål eller kommentarer udover opklaring og ros for godt regnskab.
Bodil kunne på baggrund af forespørgsel i salen og akklamation konstatere, at
forsamlingen kunne godkende klubbens regnskab for 2011/12.
Ad.4. Forelæggelse af budget 2011/12 og fastsættelse af kontingent og indskud
Igen var det Knud Heinrichs der fik ordet under denne fremlæggelse.
Bestyrelsen foreslog at fastholde størrelsen på kontingenterne i 2013. Dog nedsættes
indbetalingerne til den særlige pulje til 150,00 kr. pr. år.

Størrelsen på indskud fastholdes også.
Generalforsamlingen kunne med akklamation godkende fastsættelsen af kontingenterne.
Dermed kunne bestyrelsens budget forelægges.
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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.
Budgettets indtægter (højre kolonne):

Budgettets udgifter (højre kolonne):

Budgettets forventede resultat:
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Der var ikke til dette punkt kommentarer eller spørgsmål – ud over forståelse og ros til
budgettet. Bodil kunne på baggrund af forespørgsel i salen og applaus konstatere, at
forsamlingen kunne anerkende klubbens budget for 2012/13. Budgettet skulle ikke
vedtages – kun fremlægges.
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog en Vedtægtsændring i vedtægternes § 3:
Sidste sætning i § 3:
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og på skriftlig baggrund dispensere for denne vedtægt.
Bestyrelsen forslår, at denne sætning udgår.
Allan Larsen motiverede forslaget med, at bestyrelsen ikke ønsker at dispensere fra
denne regel.
Forslaget blev vedtaget med akklamation.
____________
Bestyrelsen foreslog endnu en vedtægtsændring i vedtægternes § 3:
Sætning foreslås indsat sidst i § 3:
For juniorer gælder særlige vilkår for udmeldelse. Juniorer kan udmelde sig to gange
årligt – til den 30. 6. og til den 31.12
Allan Larsen motiverede forslaget med at det kunne give mulighed for at unge kan
komme til at prøve kræfter med golf og medlemskab uden at være bundet af et
årskontingent.
Forslaget blev vedtaget med akklamation.
____________
Bestyrelsen foreslog endnu en vedtægtsændring i vedtægternes § 5
I § 5 under dagsorden, foreslås pkt. 4 ændret fra:
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og indskud.
ændret til:
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4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og den særlige pulje.
Allan Larsen motiverede forslaget med argumentet om at indskuddet kan variere – f.eks.
under kampagner – og derfor ikke bør fastlægges for et helt år.
Forslaget blev vedtaget med akklamation.
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne
Ad. 7 Valg af formand (lige år).
Allan Larsen var på valg og havde tilkendegivet, at han søgte genvalg.
Allan Larsen blev genvalgt med akklamation.
Ad. 8 Valg af kasserer (ulige år).
Ikke aktuelt
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Henning Madsen – var villig til genvalg
Aksel Beckmann – var villig til genvalg
Begge blev valgt med akklamation.
Selv om salen klappede af kandidaterne individuelt må de betragtes som valgt efter
vedtægterne – hvor det fremgår, at de skal vælges samlet.
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 4 spillere der havde lavet hole-in-one.
Randi Louby – var ikke til stede i salen
Jesper Sødam - var ikke til stede i salen.
Bjarne Andersen
Bent Jørgensen
De fik hver overrakt et smukt bearbejdet fad fra XO-living.
Klubbens priser blev uddelt.
Klubbens pris gik i år til Lisbeth Lønborg for en stor og vedvarende indsats med at
servicere os alle sammen til fester og arrangementer.
Klubbens pris var i år en flot indholdsrig kurv – pakket hos SuperBrugsen, Herstedvester.
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Bestyrelsens pris - Nykreditprisen.
Den gik i år til Ebbe Glarø, for hans indsats med og omkring Turneringsudvalgets
opgaver. Ebbe fik et kroophold for to - sponseret af Nykredit.
Turneringsudvalget.
Den samlede matchplan for 2013 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.
I øvrigt havde Per en slide med hvor det blev tydeliggjort at man skal huske at tilmelde
sig Regionsgolf og de løbende matcher.

Derudover har Turneringsudvalget fastslået at deltagere i klubbens turneringer skal have
et EGA-handicap for at deltage.

Husk også den gennemgående turnering og tilmelding…
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Sæsonen begynder den 13. april 2013, med Åbningsturnering fredag eftermiddag og
lørdag den 14.april formiddag og eftermiddag.
Golfens dag finder sted den 15. april 2013.
Afslutning:
Bodil Damkjær afsluttede sin rolle med at takke for god ro og orden, og fik en
erkendtlighed for indsatsen som dirigent
Allan Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke Bodil for en god indsats som
dirigent, og ønskede alle en god sæson 2013.
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