Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2013
Klubbens formand Søren Schultz bød velkommen til de godt 60 fremmødte medlemmer.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Terkild Klint som dirigent. Terkild plejer at styre ”slagets gang” og blev igen i år valgt
med klapsalver.
Formanden gav ordet til dirigenten, der takkede for valget.
Dirigenten meddelte at generalforsamlingen var rettidigt, lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ordet blev herefter givet til formanden.

Pkt. 2: Formandens beretning
Søren fremlagde beretningen for året 2012 og sagde lidt om nye tiltag i næste klub år.
Sagde bl. a. at alle matcher i seniorklubregi vil være tællende matcher fremover dvs. alle deltagere SKAL
aflevere scorekort efter hver match.
Beretningen vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside.
Dirigenten takkede for beretningen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra de fremmødte.
Beretningen blev herefter godkendt.
Pkt. 3 Regnskab 2012 / budget 2013
Regnskabet er sendt ud på mail til medlemmer godt en uge før generalforsamlingen
Kristian gennemgik regnskabet for 2012. Der viste et negativt driftsresultat for 2012. Kristian uddybede og
begrundede de øgede udgifter til primært præmiekøb. At det dækker f. eks. køb af vandrepokal, som er en
engangsudgift, indkøb af ganske mange logobolde, at vin er blevet dyrere, samt at vi mangler indtægt fra
en venskabskamp der blev aflyst.
Der var enkelte spørgsmål og kommentarer vedr. regnskabet:
Leo Christensen foreslog at der i vintersæson betales 10 kr. for at deltage i matcher om torsdagen. At der
købes rødvinspræmier for pengene og at et evt. overskud ved vintersæsons afslutning videregives til
seniorklubben. Derved sparer klubben præmier i vintersæsonen. Forslaget blev diskuteret for og imod.
Keld Andersen nævnede en gammel regel, hvor point under 25 ikke udløste præmie, han foreslog at man
kunne genindføre denne regel.
Begge forslag vil senere blive diskuteret i bestyrelsen.
Kristian fremlagde budget for 2013. (Planlagt budget forudsætter at den foreslåede kontingentforhøjelse
bliver vedtaget.)
Regnskab og budget blev herefter godkendt.
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent + Pkt. 5 Indkomne forslag.
Disse 2 punkter blev behandlet under et og det blev en blandet diskussion om kontingent og præmier samt
fordelingen af disse. Men de 2 ting hænger jo også sammen.

Bestyrelsen har foreslået en forhøjelse af kontingentet fra 250 kr. til 300 kr. helårligt. Begrundelsen for
kontingentforhøjelsen er, at der er brug for en ”buffer” rent økonomisk, idet kassen faktisk var tom ved
udgangen af kalenderåret 2012. Der var således ikke penge at købe præmier for efter d. 1. jan 2013 og frem
til 1. april hvor næste års kontingent indbetales. Vi er ”så at sige blevet ”reddet” af den kolde vinter, hvor
der ikke har kunnet spilles ret meget golf. Af samme grund blev matchfee til juleafslutningen dyrere end
vanligt for medlemmerne.
Søren sagde i forbindelse med forslaget om kontingent forhøjelse, at bestyrelsen bl. a. af hensyn til budget
allerede har diskuteret præmier samt fordelingen af disse fremover og at der vil være visse
reguleringer/ændringer i den kommende sæson. Præmiefordelingen vil kunne ses på hjemmesiden før
sæsonstart.
Ib Merling Petersen havde rettidigt fremsendt forslag om uændret kontingent.
Ib Merling Petersen havde også sendt forslag om at en spiller max kan vinde 2 flasker pr match.
Inga Røgilds kommenterede mht. præmier at hun var enig med i at man godt kunne sætte en max grænse
for hvor mange flasker man kunne vinde, selv havde hun følt sig flov over at gå hjem med 4 flasker.
Frank Weiner: støttede en kontingentforhøjelse og sagde at vi jo også kom i klubben for at have det lidt
sjovt og at han syntes det netop var lidt sjovt når en person engang imellem måtte have en kasse til hjælp
for at bære sine præmier hjem.
Vedr. præmiefordeling fremførte Martin Thyssen en skønsmæssig beregning han havde foretaget og som
viste at ca. 20 % af medlemmerne går hjem med ca. 75 % af præmierne. Ca. 30 % går hjem med de
resterende 25 % præmier. 50 % af medlemmerne får således ingenting for deres kontingent. Martin
efterlyste en mere social fordeling af kontingentpengene. Jens Jørgen supplerede med, at det var tilfældet
i høj grad hvad angik birdies.
Søren gentog at bestyrelsen allerede har gjort tiltag m.h.t. præmiefordelingen, men at vi selvfølgelig er
lydhøre overfor hvad medlemmerne siger. Han slog dog fast at bestyrelsen vil ikkevil fratages handlefrihed
i forhold til præmiefordelingen.
Herefter gik forsamlingen til afstemning først om kontingent forhøjelsen. Afstemningen foregik ved
håndsoprækning.
36 stemte for kontingentforhøjelse, 16 stemte imod kontingent forhøjelse, 4 stemte hverken for eller imod,
de resterende få undlod at stemme.
Forslaget blev således vedtaget og kontingentet blev dermed fastsat til 300 kr. helårligt.
Ib Merling Petersen ønskede ikke afstemning vedrørende sit andet forslag.

Pkt. 6 a Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen foreslås Bent Fredsgaard, der træder ind i stedet for Ole Bøgholm som ikke ønskede genvalg.
Bent vælges med klapsalver.
Sidsel Hee og Søren Schultz vil gerne fortsætte i bestyrelsen og genvælges ligeledes med klapsalver.

Pkt. 6 b Valg af en suppleant
Bestyrelsen har foreslået Claus Rogert Hansen som suppleant. Claus vælges til dette.
Forslagene blev vedtaget og godkendt.
Pkt. 7 Valg af revisor
Hans Bak Rasmussen ønsker af helbredsmæssige grunde ikke genvalg. Klubben siger mange tak til Hans for
hans mangeårige indsats som revisor i seniorgolfklubben.
Bestyrelsen foreslår Ole Bøgholm som revisor. Ole vælges som ny revisor
Pkt. 8 EVT.
Leo foreslog at man til næste generalforsamling kiggede på vedtægterne omkring aldersgrænsen til
seniorgolfklubben.
Leo Foreslog at man hævede aldersgrænsen til 55 for damer og 60 for herrer. Leo fandt det urimeligt at
forholdsvis gamle må stå på venteliste til klubben.
Frede Malmos påpegede hertil at aldersgrænserne oprindeligt var sat ved 50 for damer og 55 for herrer
fordi det var et landsdækkende krav og at man skulle sørge for at undersøge det før en evt.
vedtægtsændring.
Martin Thyssen foreslog bestyrelsen at se på og diskutere § 6 i vedtægterne før næste generalforsamling.
Chef Greenkeeper Anders var til stede og meddelte at der nok i hvert fald ville gå mindst en måned før
greens var klar. Anders fortalte om tiltag til forbedringer/forskønnelse af banen, samt lidt om hvad man fra
baneudvalgets side i øvrigt har af planer fra teested over rough, fairways til greens i den kommende sæson.
Anders kom ligeledes ind på problemerne med fredningsmyndighederne på de yderste huller på sydsiden.
Sagen er endnu ikke afgjort og man vælger fra baneudvalgets side at ”holde meget lav profil” for ikke at
provokere.
Frede Malmos meddelte at der d. 21. august vil være en match her i Kalundborg for Ældresagens
medlemmer. Matchen er åben for Ældresagens medlemmer fra hele landet. Frede fortalte lidt om matchen
der bekendtgøres i Ældresagens det kommende nummer af Ældresagens blad.
Søren meddelte at Peter L. Thomsen ikke længere ønsker at være medlem af baneudvalget. Bestyrelsen har
bedt Bent Fredsgaard påtage sig dette hverv, hvilket Bent har indvilliget i og det er vi glade for.
Alle punkter var behandlet og dirigenten takkede for ”forholdsvis god ro og orden” som Terkild udtrykte
sig. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer og afsluttede generalforsamlingen.
Herefter bød klubben på mad og drikke.

Kalundborg d. 22. Marts 2013
Godkendt af dirigent: Terkild Klint
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