Generalforsamling d. 27. februar 2014 kl. 19.00
Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub d. 27. februar 2014 kl. 19.
Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og samarbejdet
med Ishøj Golf A/S
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen
b. Medlemmer
5. Fremlæggelse af budget for det indeværende år herunder forslag til kontingent for
det kommende kalenderår
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (3 vælges for en toårig periode, 1 for en etårs
periode)
7. Valg af 2 suppleanter
8. Mellem klubbens medlemmer vælges en revisor samt en revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Klaus Gundertofte bød velkommen – det var rart at se, at så mange havde valgt at deltage.
De nye restauratører, Jesper, Allan og Thomas fik 10 minutter til at præsentere dem selv.
De går i gang så hurtigt at alle papirer er i orden. Hvis alt går vel begynder de ca. 17. marts.
Det bliver en frisk bistro-stil spædet op med lokale råvarer.
Det bliver med fokus på golfspillere og ikke så meget fester og fødselsdage.
Der var 73 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 5 fuldmagter.
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Valgreen (medlem nr. 146), der blev valgt. Dirigenten
kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og lovlig.

2.

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og
samarbejdet med Ishøj Golf A/S
Klaus Gundertofte gennemgik bestyrelsens beretning. Den samlede beretning var
omdelt på bordene og vil senere være at finde på hjemmesiden.
Spørgsmål/kommentarer til dette punkt:
 Hvad har DGU imod den aftale vi gerne vil have.
.i. Svar: Det drejer sig om pengestrømmen. DGU ønsker at det er
klubben der inddriver pengene og derefter betaler baneejer for
banelejen.
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Hvorledes fastlægges reserverede tider for klubber i klubben? Det er vigtigt
for andre medlemmer at kunne aftale tider nogle dage i forvejen.
.i. Det er klubberne i klubben der aftaler tiderne Ishøj Golf A/S, men det
er naturligvis klubbens bestyrelse der skal være med ind over.
MjølnerKnæjterne vil fremover friholde tiderne 40 og 50 i deres
forhåndsreservation.
Henning Skovgaard: Det forlyder at vi vil ændre navn til ”Copenhagen Links”.
Henning Skovgård kom med rigtig mange alternative forslag.
.i. Svar: Det er ikke noget vi i IGK kender til. IG A/S har ganske kort
berørt emnet, men det er ikke noget klubben kender til.
Jørgen Storgaard foreslog at vi i forbindelse med Golfens Dag går i fællesskab
med øvrige klubber i området, f.eks. omkring annoncering.
Jørgen Storgaard ser gerne at Klubber-i-Klubben bliver involveret i
sponsorarbejdet koordineret af sponsorudvalget
Knud F. Madsen foreslog at det bliver et internationalt navn som kan udtales
af turister
Thorkild mener at Ishøj efterhånden er et anerkendt navn
Anette foreslog at vi holdt os til beretningen.
Mogens Olsen anmodede om at siden med Sponsorudvalget blev opdateret og
ikke viste personer som ikke længere er i udvalget.

Generalforsamlingen godkendte Bestyrelsens beretning.
3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Peter Langballe Sørensen fremlagde regnskabet, der har ligget til
gennemsyn i receptionen hos Ishøj Golf og er udsendt i orienterende form med
indkaldelsen. Samlet blev resultatet for 2013 et underskud på kr. 25.991-, eller
ca. 4.000,- kr. mere end budgetteret.
Formuen var ved årets begyndelse på kr. 127.303,-.


Ingen spørgsmål.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
4.

Indkomne forslag
A. Der var 2 forslag fra bestyrelsen.
a) Vedtægtsændringer
a.i. Blev enstemmigt vedtaget, dog med bemærkning om at
vores Forretningsorden bør rettes så Kasserer eller
Formand skal være til stede ved afstemninger.
b) Skovbo aftale
b.i. Aftalen om ekstraordinær betaling gælder for 2014
b.ii. Ca. 230 medlemmer har benyttet aftalen i 2013
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b.iii. Ikke ønske om at alle hverdags- og fuldtidsmedlemmer
betaler for at få glæde af det
b.iv. Stor beslutning af få som gælder for mange.
b.v. Vi bør vente til næste år om en fremtidig aftale for at være
sikker på at aftalen er klar for alle.
b.vi. Har vi været overrendt? Vi bør sammenligne med sidste år.
b.vii. Vi kan prøve konceptet i år
b.viii. Aftalen kan gøre det mere attraktivt for nye medlemmer
b.ix. Der blev opfordret til at holde øje med hvor mange Skovbo
medlemmer der spiller vores bane
b.x. Der opfordres til afstemning
b.xi. Det blev foreslået at man individuelt betaler for Skovbo
aftalen
b.xii. 17 stemte imod. 48 stemte for. 13 undlod at stemme.
Forslaget blev vedtaget.
B. Der var ingen forslag fra medlemmer.
5.

Fremlæggelse af budget for det indeværende år herunder forslag til
kontingent for det kommende kalenderår
Peter Langballe Sørensen fremlagde budgettet. Dette har været tilgængeligt på
hjemmesiden. Peter Langballe Sørensen supplerede budgettet med en mundtlig
uddybning af enkelte budgetposter.
Spørgsmål til dette punkt:
 Hvad er kurser?
.i. De har hidtil været budgetteret under de enkelte udvalgs budgetter,
men er nu samlet under eet for at give bedre fleksibilitet i udnyttelsen
 Klubhusudvalget
.i. Stanleys kommenterede at der sidste år var investeret meget i
adgangsforhold mv. samt at der i det kommende år kun var tale om
mindre anskaffelser.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
4 medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Kandidater, der ønskede at opstille til bestyrelsen, var
Klaus Gundertofte
Peter Bundgaard Hansen
Peter Langballe Sørensen
Torben Rydiander
Jan Hvidberg
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Da der var 5 kandidater på årets kandidatliste blev der afholdt afstemning.
Peter Bundgaard Hansen – blev valgt.
Klaus Gundertofte – blev valgt.
Peter Langballe Sørensen – blev valgt.
Torben Rydiander – blev valgt.

7.

Valg af 2 suppleanter
Kandidater, der ønskede at opstille som suppleanter, var
 Jan Hvidberg
 Thorkild Kristensen
Begge blev valgt for 1 år

8.

Mellem klubbens medlemmer vælges en revisor samt en revisorsuppleant
Bestyrelsen stillede forslag om Flemming Israelsen, som har givet tilsagn.
Flemming Israelsen blev valgt.
Kurt Menne blev valgt som revisorsuppleant.

9.

Eventuelt









Tur til Sverige for hele klubben er på plads til 23.-24. august. Der er
dog begrænset antal pladser 
Der blev fremsat forslag om at suppleanter bliver inviteret med til
bestyrelsesmøder fremover. Bestyrelsen vil diskutere dette på
førstkommende møde.
Hvordan ser det ud med forsikringssagen efter indbruddet på
førstesalen?
o Sagen er ikke glemt, der bliver fulgt op den.
Alle blev anmodet om at huske at bruge informationstavlen i
klubhuset på førstesalen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv i år da vedtægtsændringerne først
træder i kræft efter generalforsamlingen.
Alle blev opfordret til at sørge for at holde orden og pænt rent efter
sig på førstesalen. Husk at tage golfskoene af.
Sørg for at sætte billeder op hvis I har nogle så der bliver skiftet lidt
ud
Der mangler koder til døren på førstesalen
o Der arbejdes voldsomt på at finde et system som kan håndtere
flere koder
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Forslag om at der kommer dato på nyhederne på hjemmesiden. Vi vil
arbejde på det.
Forslag om at sætte billeder af udvalgsmedlemmer op på tavlerne i
klubhuset
Aktivitetsudvalget afholder 16. marts kl. 14 banko med rigtig gode
præmier
Eliten: Vi stiller med et godt hold i 3. division, så mød op og se noget
rigtig godt golfspil.
Der blev spillet turnering med eliten som er en turnering hvor en
elitespiller spiller med flere ”almindelige” spillere, for første gang i
2013. Det forventes at det gentages i år. Turneringsudvalget håber at
flere vil vælge at deltage.
Der blev efterspurgt opslag med hvem der kan hjælpe med
hjertestarteren. Alle burde kunne bruge den da hjertestarteren
vejleder i hvordan den skal bruges.
Forespørgsel om turnering med ”Golf for kræft”. Det blev bekræftet at
der var planer i turneringsmødet
Ryder Cup kunne være for alle i klubben.

Dirigenten takkede for godt engagement og god debat.
Formanden takkede dirigenten.
Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.15.

____________________________
Dirigent Erik Valgreen

_______________________________
Referent Torben Rydiander
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