Generalforsamling d. 16. marts 2015 kl. 19.00
Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub d. 16. marts 2015 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 formand (vælges for en toårig periode i ulige år)
7. Valg af kasserer (vælges for en toårig periode i lige år)
8. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode)
9. Valg af 2 suppleanter (vælges for en etårig periode)
10. Valg af revisor (vælges for en etårig periode)
11. Valg af revisorsuppleant (vælges for en etårig periode)
12. Eventuelt.
Klaus Gundertofte bød velkommen – det var rart at se, at så mange havde valgt at deltage.
Der var 50 stemmeberettigede medlemmer tilstede, ingen fuldmagter.
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Thorkild Kristensen (medlem nr. 133), der blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt,
beslutningsdygtig 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:
 Doris:
.i. Hvor meget har bestyrelsen været involveret i opsætning af hegn ved
greenkeepernes værksted.
.ii. Der burde måske være kommet andre forslag, såsom blink på
greenkeepernes vogne.
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.ii.1.













Svar: Vi prioriterer golferes sikkerhed højt. Det er
sat op for at beskytte alle golfere, og vil i øvrigt
også være krav fra arbejdstilsynet.

Jesper Gehrke:
.i. Hvornår er det Ishøj Golf A/S og hvornår er det Ishøj GolfKlub.
.ii. Kontingent er ændret vedr. månedlig betaling
.ii.1.
Svar: Bestyrelsen var enig i at man skulle betale for
den periode der spilles
.iii. Hvorfor var banen lukket så meget af vinteren
.iii.1.
IG A/S beslutter hvornår banen kan være åben,
IGK's bestyrelse stoler på deres afgørelse
Henning:
.i. Mente at det var OK med ændringerne og bakker op om
beslutningerne
Annette:
.i. Vi bør passe på vores bane
.ii. Der mangler en presseansvarlig. Vi har mange ting at fortælle til andre
.ii.1.
Svar: Vi er klar over det og har fokus på det især i
forbindelse med jubilæet. Vi vil naturligvis prøve at
gøre det fremover også
.iii. Jubilæumsfest: Vi bør sørge for at børn og unge også er involveret
.iii.1.
Svar: Der overvejes Golfens Dag for skoler
.iii.2.
Der skal arrangeres en Campus
Kim:
.i. Vil rose bestyrelsen for deres arbejde
.ii. Ærgerligt at der en gang imellem lugter for meget af kloak ved
ankomst
.iii. Parkeringspladsen bør laves bedre. Ønsker mere asfalt
.iv. Mangler vand til at gøre udstyr rent inden man tager hjem.
.v. Mangler sand i bunkers
.vi. Flot bane og gode teesteder
Susanne
.i. Mangler svar fra IG A/S om hegn.
.ii. Kontingent, Kan man ændre det midt i året? Fremgik ikke at det havde
været diskuteret på bestyrelsesmøde.
.ii.1.
Svar: Der er kontingent til IGK og der er baneleje
som betales til IG A/S. Banelejen aftales årligt
mellem IG A/S og IGK's bestyrelse.
Jørgen Storgaard:
.i. Hegn er fuldt forståeligt og krav fra arbejdstilsynet
.ii. Vognforbud er godt for at beskytte banerne
.iii. Forstår godt at der ændres i kontingent når der er nogle som snyder
Knud:
.i. Hvilke ændringer vil blive gjort på banen fremover?
.i.1.
Afhænger af økonomi
.i.2.
Mindre ændringer er lavet, bl.a. nyt klippemønster,
ros til Pro Thomas Nilsson
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Anne-Grethe:
.i. Mangler små skilte på teestederne
.i.1.
Svar:Er på vej
.i.2.
Baneguide er også på vej
Åse:
.i. Fortæl om starterhus
.i.1.
Er på vej ved 1. tee
.i.2.
Der kommer strøm og internet så man kan se hvem
der skal spille
.i.3.
Toilet ved at komme på plads. Afventer Ishøj
Kommune
Michael:
.i. Kommer der drikkevand ude på banen
.i.1.
Svar: Nej, desværre
Jørgen Storgaard:
.i. Glad for den nye klipning
.ii. Opfordrer IG A/S til at klippe roughen tidligere for at tiltrække
Company Days
Torben Gullak:
.i. Artikel har været ude, men er der nogen der læser det?
.ii. Oprykningen var skrevet flere steder
.iii. Oprykning kan vi delvis takke IG for
Mogens:
.i. Inviter borgmestre (hele vestegnen?) til en turnering hvor eliten også
deltager

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 2014 et overskud på kr. 6.715, i forhold til
et budgetteret underskud på kr. 11.800.
Formuen var ved årets afslutning kr. 134.018,-.



Anette:
o Kredit og debet beløbene har med folkeoplysningsloven at gøre
Michael
o Hvad dækker forsikringen
- Bestyrelsesansvar
- Golfere (der er link på hjemmesiden)

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
4.

Indkomne forslag
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A. Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
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 for 2015. Budgettet er tilgængeligt
på hjemmesiden. Peter Langballe Sørensen supplerede budgettet med en
mundtlig uddybning af enkelte budgetposter.
Spørgsmål til dette punkt:
 Doris?
.i. Beløb til juniorudvalget bør være større da det er et vigtigt aktiv for
klubben
.i.1.
Svar: Der gives stort tilskud pr. juniorspiller. Klubben
giver nogle rigtig gode rammer for juniorerne, både
økonomisk og golfmæssigt.
 Jesper:
.i. Der er byttet rundt på renter og kurser
.i.1.
Korrekt, det skal laves om. Godt set 
 Anette:
.i. Vi kan ikke bruge nok penge på junior og elite
.i.1.
Vi skal også tilgodese bredden, herunder ”nye

voksne golfere”






Jørgen: 2 forslag sendt til bestyrelsen
.i. projektor
.i.1.
Svar: Er ikke på budgettet for i år
.i.2.
Vil prøve at koordinere med IG A/S
.ii. Klubben har sendt 2 medlemmer fra Turneringsudvalget til GolfBox
kursus. Seniorklubben ville gerne have haft 1 med.
.ii.1.
Bestyrelsen afventede svar fra Seniorerne
Susanne
.i. Prøv at spørge Ishøj Kommune for at høre om de har en projektor
man kan låne
.ii. Sats mere på juniorer og måske ikke så meget på eliten
.iii. Mangler en Sverigestur i jubilæumsåret
.iii.1.
Aktivitetsudvalget har ikke ressourcer til at klare en
Sverigestur i år på grund af jubilæumsaktiviteter
Jan
.i. Spørg restauranten om at låne projektor
.i.1.
Restauranten har ikke nogen mere
.ii. Der er flere elitespillere end juniorer derfor er budgettet større for dem

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
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6. Valg af formand


Klaus Gundertofte valgt uden modkandidat

7. Valg af Kasserer


8.

Kun valg i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
3 medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Kandidater, der ønskede at opstille til bestyrelsen, var
Jesper R. Hørning
Stanley Thomsen
Thomas Kruse
Jesper Gehrke
Dirigenten spurgte kandidaterne om det kunne accepteres, at kandidaten med
færrest antal stemmer blev 1. suppleant. Alle 4 sagde ja.
Afstemningsresultat:
Stanley Thomsen med 49 stemmer – valgt til bestyrelsen
Thomas Kruse med 40 stemmer – valgt til bestyrelsen
Jesper R. Hørning med 36 stemmer – valgt til bestyrelsen
Jesper Gehrke med 10 stemmer – ikke valgt til bestyrelsen

9.

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

10. Valg af revisor
Bestyrelsen stillede forslag om Flemming Israelsen, som har givet tilsagn.
Flemming Israelsen blev valgt.
11. Valg af revisorsuppleant
Kurt Menne blev valgt som revisorsuppleant.
12. Eventuelt
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Doris: Fandt det betænkeligt, at suppleanter blev valgt uden at have stået på
kandidatliste 7 dage i forvejen.
Anette: Det behøver vel ikke være nødvendigt, og Anette bakkede i øvrigt
dirigenten op.
Susanne: Revisor skal være dækket ind.
o Svar: Da vi er en privat forening som ikke modtager stort offentligt
tilskud vælges revisoren blandt klubbens medlemmer og denne
behøver vi ikke at være uddannet revisor
Kai: Der bør protesteres når dirigenten foreslår fremgangsmåden
Jørgen: Bestyrelsens svar på E-mail om kursus var blevet misforstået
(kommentar til tidligere indlæg om Seniorers deltagelse på GolfBox kursus)

Jørgen: Overvej aftalen med Skovbo, vedr. aftale perioden. Stor belastning om
vinteren
Jørgen: Klublokale mangler stadig skilte. Bemærk at der hænger 2
bemærkelsesværdige bolde fra 1970'erne
Henning: Det er en myte at Skovbo spillere invaderer vores bane i
vintersæsonen. Der er stadig god plads til spillerne fra Skovbo.
Jesper (Bunkers): Glæder sig til året der kommer og kører glade videre i højt
tempo og med megen charme :-)

Dirigenten takkede for godt engagement og god debat.
Formanden takkede dirigenten og overbragte en lille erkendtlighed.
Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.23.

____________________________
Dirigent Thorkild Kristensen

_______________________________
Referent Torben Rydiander
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