Referat af generalforsamling
i Albertslund Golfklub 2015

Afholdt 24. februar 2015 i Kongsholmcenteret i Albertslund
Der var 101 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 2015 og fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer (lige år). Ikke aktuelt
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 Inge-Lise Nørklit blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Allan Larsen kommenterede den udsendte beretning med bemærkninger om hans egen
afgang som formand. Han var stolt over at have været med i klubben gennem den
udvikling der var sket gennem de 8 år, og glad for den entusiasme medlemmerne har
lagt undervejs i opgaver, turneringer og klubliv.
Det har selvfølgelig været nogle næsten for interessante år med den økonomiske krise.
Mange ting, som var rutiner og hverdag i en golfklub tidligere, har måttet finde nye veje
og måder. Tilpasning af klubbens drift til den nye virkelighed har været barsk, og vi er
da også blevet reddet et par gange af yderst velvillige medlemmer og deres
kontaktflade.
Det blev ikke til en klub med 18 huller – selvom det var tæt på. Det var kun banken der
manglede til sidst.
Dog har vi formået at fastholde en sundt baseret og velfungerende klub med det liv og
aktivitetsniveau, der stadig gør det attraktivt at være medlem.
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I fremtiden skal bestyrelsen nu arbejde for medlemmerne gennem projektet
Golfspilleren i centrum. Et værktøj som kan give et rigtig godt grundlag til den videre
udvikling af klubben og til gavn og glæde for alle involverede.
Kommentar til beretningen fra medlemmer:
Bent Jørgensen kommenterede bestyrelsens krav til regionsgolfernes påklædning. Bent
mente, at reglerne for regionsgolf dermed er blevet udvidet til nu også at omfatte
beklædning. I øvrigt ville et fastholdt krav om indkøb og krav om bestemt spilletøj give
personlige konsekvenser for deltagelsen.
Bent indstillede til bestyrelsen at frafalde kravet til regionsgolferne.
Økonomien omkring regionsgolfen burde sammenlignes med økonomien til Eliten - den
åbenbare forskel, burde måske få bestyrelsen til at give regionsgolferne tøjet.
Allan Larsen svarede på bestyrelsens vegne, at kravet ville blive fastholdt og at det var
ærgerligt, at dette emne havde udviklet sig til en sag, når formålet med beklædningen
var langt mere positiv.
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:
Årets regnskab er atypisk i forhold til tidligere år, idet det omfatter 15 måneder mod de
normalt 12 måneder.
Dette skyldes, at det på sidste års generalforsamling blev besluttet at omlægge klubbens
regnskab til kalenderåret.
Klubbens budget for 2013/14 omfatter kun 12 måneder og bestyrelsen besluttede ikke at
udarbejde et nyt budget, i det vi forventede at 4. kvartal 2014 ville give et resultat
omkring 0.
Dette er næsten også realiseret, i det resultatet for 4. kvartal 2014 har givet et
underskud på ca. 7 tusinde kroner.
Regnskabet viser derfor både et 15 måneders resultat og et 12 måneders resultat.
Regnskabet for 12 måneder er lavet for at kunne oretage budgetkontrol.
Resultatet for de 12 måneder er et underskud på 38 tusinde kroner – mod et forventet
overskud på 88 tusinde kroner. Altså en forringelse på 126.000 kroner.
Resultatet er ikke tilfredsstillende. Indtægterne er 76 tusinde kroner mindre end
forventet og udgifterne inklusiv afskrivninger og renter er 50 tusinde kroner højere end
forventet.
Det officielle regnskab for de 15 måneder giver et underskud på 45 tusinde kroner.
Der var et opklarende spørgsmål vedrørende Eliten.
Hvilke poster indgår i Elitens budget og regnskab – og hvor mange medlemmer er
deltagende på eliteholdene?
Der afsættes 30 tusinde kroner til elitens turneringer og forhold omkring afvikling af
divisionskampene.
Derudover afsættes 76 tusinde kroner til aflønning af træneren.
Svaret fra Eliteholde på antallet var mellem 20 og 30.
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Fra salen kom et forslag om at vise medlemsgrupper og tilhørende indtægter. Altså en
opdeling der viser, hvor meget indtjening der skabes på de forskellige grupper – inklusiv
rabat-typer.
Gennem bogholderiet har vi oplysningerne, men har af nemhed og overskuelighed ikke
vist dem.
Bodil kunne på baggrund af forespørgsel i salen og akklamation konstatere, at
forsamlingen kunne godkende klubbens regnskab for 2013/14.
Ad.4. Fastsættelse af kontingent og indskud og forelæggelse af budget 2015
Igen var det Knud Heinrichs der fik ordet under denne fremlæggelse.
Bestyrelsen fremlagde kontingentets størrelse for 2015. Det indebærer at kontingentet
stiger med 300,00 kr.
Samtidig bortfalder indbetaling til puljen i 2015.
Samlet set stiger den årlige indbetaling dermed med 150,00 kr.
Størrelsen på administrationsgebyr fastholdes.
Generalforsamlingen kunne med akklamation godkende fastsættelsen af kontingenterne.
Dermed kunne bestyrelsens budget forelægges.
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Steen Bender gav udtryk for et ønske om, at bestyrelsen kiggede på økonomien for
eliten. For Steen var det mange penge at budgettere til en relativ lille gruppe. Især
trænerens andel virker uforholdsmæssig stor.
Et enkelt medlem gav udtryk for forkert opkrævet beløb. Det vil blive undersøgt og
rettet til, såfremt der er fejl.
Bodil kunne på baggrund af forespørgsel til salen og applaus konstatere, at forsamlingen
kunne anerkende klubbens budget for 2015.
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
- Der var ikke indkomne forslag fra bestyrelsen
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
- Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer
Ad. 7 Valg af formand (ulige år).
Allan Larsen var på valg – og ønskede ikke at genopstille.
Bestyrelsen havde foreslået Aksel Beckmann som ny formand.
Uden afstemning blev Aksel Beckmann valgt med akklamation.
Ad. 8 Valg af kasserer (lige år).
- Ikke aktuelt
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Henning Madsen – var villig til genvalg
Aksel Beckmann – var jo lige blevet valgt som ny formand og stillede derfor ikke op.
Bestyrelsen havde foreslået Allan Larsen til valg som nyt bestyrelsesmedlem
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
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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 3 spillere der havde lavet hole-in-one.
Kim Rasmussen – var ikke til stede
Kenth Strandby Andersen
Bjarne Meyer-Frederiksen
De fik hver overrakt et smukt bearbejdet fad fra XO-living og et bagmærke.
Som en bemærkning havde nogle spillere lavet hole-in-one på vinterbanen.
Vi nøjedes med at omtale dem pænt på generalforsamlingen for et smukt slag.

Klubbens priser blev uddelt.
Æresmedlem
Efter meget lang og fantastisk tjeneste til klubbens bedste blev Inge Lise Bækmand
udnævnt til æresmedlem.
Af indstillingen fremgik det bl.a.:
Hvis vi bare kunne remse alle de ting op, som du har stået for og gennemført - alene og
sammen med Villy. Så ville det være nemt for alle at forstå, at du fortjener
æresmedlemskabet.
Det kan vi ikke fuldt ud – men vi kan vise vores taknemmelighed på en måde, så du
forhåbentlig ikke glemmer os.
Vi prøver at give et indtryk af arbejdsindsatsen alligevel:
Stort ungdomsarbejde i mange år, mange år i Turneringsudvalget, altid på pletten til
klubbens arrangementer, pølsesalg i Herreklubben gennem mange år, opfyldning i øl og
vand- automaten, revisor for klubben…
Klubben hylder dig og tildeler dig hermed et meget fortjent æresmedlemskab.
Klubbens pris gik i år til Lillan Heinrichs for en langvarig, stor og imponerende indsats
med at servicere os alle sammen til klubbens fester og også som mangeårig formand for
Dameklubben.
Prisen var en flot pakke fra Nykredit, med kroophold og andre gode sager.
Bestyrelsens pris - Nykreditprisen.
Den gik i år til Peter Skovborg, for hans indsats med og omkring Regel- og
handicapudvalgets opgaver og det store arbejde med medlemmernes scorekort og
reguleringer.
Peter fik også en flot pakke fra Nykredit, med kroophold og andre gode sager.
Baneudvalget
Bjørn Foss fremlagde baneudvalgets plan for 2015. Han fortalte, at der ikke skal ske det
helt store i år. Justeringer og pleje, men ingen større omlægninger eller om-sig-gribende
renovationer.
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Turneringsudvalget.
Den samlede matchplan for 2015 vil være at finde på hjemmesiden.
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.
Sæsonen begynder den 17. april 2014, med åbningsturnering fredag eftermiddag og
lørdag den 18.april formiddag og eftermiddag.
Golfens dag finder sted den 19. april 2014.
Andre
Et medlem rejste spørgsmålet om sponsorindtægterne som er faldende.
Hvad er planen for at rejse flere sponsorater?
Nye sponsormodeller?
Kan der laves en aftale, hvor et medlem – som skaffer en ny sponsor – får en procentdel
af sponsoratet?
Sponsorudvalget ved Bodil Damkjær svarede, at indtægterne er faldende og det er
endog meget svært at skaffe sponsorer. De fleste giver udtryk for at skulle spare – og vil
lige vende tilbage…
Ideen om at medlemmer får procentdel af sponsoratet kan blive taget op til overvejelse.
Et andet medlem spurgte til Klubtøjet, som vel kunne have en sponsors logo på?
Her var svaret, at tøjet faktisk har en sponsor, som dog ikke har sit logo sat på. Ellers
ville prisen have været en del højere.
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 2015.
Allan Larsen fik overrakt en gave som tak for sin indsats som formand i bestyrelsen
gennem 8 år.
Referatet er godkendt

_________________________________Dato:___18.marts 2015_________________
Bodil Damkjær
Dirigent
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