.
Referat
Generalforsamling i Maribo Sø Golfklub
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00
På Hotel Søpark, Maribo

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår advokat Tina Høpfner fra Advodan.
Dirigenten takkede for valget og glædede sig til at lede forsamlingen sikkert og forsvarligt
igennem aftenens generalforsamling.
Dirigenten konstaterede den lovlige indvarsling, da generalforsamlingen skal være afholdt inden
udgangen af marts måned og indkaldt med minimum 4 ugers varsel, hvilket dirigenten
konstaterede var sket og forsamlingen er således beslutningsdygtig (154 stemmeberettigede)
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsen foreslog Iris Christoffersen, Ib Larsen og Steen Nielsen.
4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for det seneste år.
Lars Nøhr Olsen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning.
Året 2017 var et godt år for klubben. Vi har haft mange greenfee gæster hvilket dels skyldes at
Halsted og Falster Golfklub havde en del lukkedage, men også at vi har en fantastisk bane.
Udfordringen for klubben er at vi mister medlemmer, hvilket er et generelt problem i alle
golfklubber. Andre klubber prøver forskellige medlemskaber, for at se om dette kan være en
løsning. Derfor valgte klubben at udsende et spørgeskema til medlemmerne. Resultatet kan ses
på hjemmesiden.
2017 var året hvor vores pro træner, Jeremy Twitchett opsagde sin stilling i Maribo Sø Golfklub.
Klubben har derfor nedsat et udvalg, som vil se på mulighederne for sæsonen 2019.
Banen og klubhuset
Baneudvalget har igen i år arbejdet med en del ændringer på banen. Den største ændring bliver
nye teesteds markeringer som får numre 62, 59, 54, 51 og 41 i stedet for rød og gul.
Græsset groede i 2017 som aldrig før og John og hans team havde meget travlt, stor tak til
greenkeeperne.
Også stor tak til bunkerholdene som trofast hver uge sørger for velplejede bunkers.
Der er sendt ansøgning til Lolland Kommune om tilladelse til at anvende overfladevandet fra
vore søer, der afventes svar. Tak til Peter Christoffersen.
Klubhuset har igen i år præsenteret sig meget flot. Dette skyldes ikke mindst det store arbejde
som Jens og mandagsdrengene yder. Mandagsdrengenes frivillige har igen i 2017 sammen med
greenkeeperne sørget for at løse diverse opgaver på banen.
Stor tak til Mejra for at klubhuset altid fremstår rent og pænt.

Klubbens deltagelse i turneringer
Vi har igen i år klaret os fint. Klubbens 3. divisions hold spillede om oprykning til 2. division men
de tabte desværre kampen. I 2018 stiller vi med 3. div., 5. div., kvalhold i herrerækken og på
damesiden med et kvalhold, desuden er vi godt repræsenteret i regionsrækkerne.
I ungdomsafdelingen er der virkelig fart på, Helle og juniorudvalget samt de mange frivillige er
med til at fastholde og aktivere juniorspillerne. Vi deltog også i år i Juleoptoget i Maribo, hvor
det blev til en flot 2 plads, yngste nisse var 3 år og ældste nisse var Erik Rask med sine 82 år.
Bestyrelsen valgte i 2017 at støtte Iris Christoffersen og Susanne Rasmussen, da de på
landsholdet repræsenterede Danmark, og ikke mindst Maribo Sø Golfklub, stor tillykke til begge.
Udover at repræsentere Danmark, vandt Iris også DM i 2017; flot Iris!!

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 8 bestyrelsesmøder og deltaget i regionalmøder og møder med
klubberne på Lolland Falster.

Økonomi
Det er jo altid klubbens økonomi der er i fokus, og kontingentet er omdrejningspunktet for
klubbens økonomi, derfor er medlemstallet vigtigt.
Her er det af stor betydning, at vi er i stand til at skabe aktiviteter der tiltrækker nye
medlemmer. En stor tak skal lyde til introduktionsudvalget, herunder hjælpere, som mandag
efter mandag gør en stor indsats for at nye medlemmer føler sig velkommen i klubben. Der vil i
år blive iværksat nye initiativer for at skaffe nye medlemmer.

Vi har desværre mistet Poul Faber. Stor tak skal lyde til Poul, for hans kæmpe arbejde for Maribo
Sø Golfklub. Æret være hans minde.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.
Revisor Jan Olsen fremlagde årsregnskab samt revisionsberetning.
Af de væsentligste poster er:

Samlede indtægter 4.141 tkr. som budgetteret; heraf kontingent 3008 tkr., greenfee 540 tkr.,
Sponsorer 337 tkr.

Samlede udgifter 3.435 tkr. 260 tkr. Lavere end budgetteret; heraf administration 835 tkr.,
golfbanen 1.356 tkr., drift maskiner 529 tkr., afskrivninger 266 tkr. og renter 131 tkr.
Resultat 310 tkr. mod budgetteret 14 tkr.

Samlet balance 13.158 tkr. heraf bane 6.296 tkr. og klubhus 4.898 tkr. Likvide beholdninger er
øget til 1.543 tkr. fra 1.366 tkr.

Egenkapitalen udgør 6.341 tkr. gæld 6.817 tkr., hvoraf Nykredit andrager 4.847 tkr.

Blank revisionspåtegning fra revisor.

Godkendt uden bemærkninger.

6. Forslag til medlemskontingent
Bestyrelsens forslag til halvårligt medlemskontingent for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019.
Kontingentgruppe
Senior fra 26 år
Firma
Junior: 0 – 18 år
Junior u/banetilladelse
Ungsenior u/udd. (SU)
Ungsenior: 19 – 25 år
Long distance
Flexmedlem
Flexmedlem
m/greenfee*
Passive
*

Nuværende kontingent
1. januar 2018
2.900 kr.
2.900 kr.
700 kr.
350 kr.
700 kr.
1.900 kr.
1.900 kr.
500 kr.
1.000 kr.

Kontingentforslag
1. juli 2018
2.900 kr.
2.900 kr.
700 kr.
350 kr.
700 kr.
1.900 kr.
1.900 kr.
500 kr.
1.000 kr.

150 kr.

Kontingentforslag
1. januar 2019
2.900 kr.
2.900 kr.
700 kr.
350 kr.
700 kr.
1.900 kr.
1.900 kr.
500 kr.
1.000 kr.

150 kr.

150 kr.

Betales én gang om året – dvs. 2.000 kr. om året.

Godkendt uden bemærkninger.
7. Forelæggelse af budget til orientering.
Lars Nøhr Olsen forelagde budget for 2018.
Budgetterede indtægter 4.019 tkr. budgetterede udgifter 3.591 tkr. og resultat før afskrivninger
428 tkr.

Budgettet taget til efterretning uden bemærkninger.

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen forslag indkommet til behandling under dagsordenen.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende er på valg for en 2 årig periode:
 Lars Nøhr – modtager genvalg
 Kim Frederiksen – modtager ikke genvalg
 Jens Ødegaard – modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Nøhr og Jens Ødegaard og nyvalg af Erik F. Nielsen til
bestyrelsen.
Fra salen blev Mette Munk Mikkelsen af Iris Christoffersen foreslået som nyt
bestyrelsesmedlem og Niels Gram blev af Jørgen Kelø foreslået som nyt bestyrelsesmedlem.
De opstillede medlemmer præsenterede sig selv, hvorefter forsamlingen gik til afstemning.
Medens stemmerne blev talt, var generalforsamlingen suspenderet i 35 min.

Stemmeresultatet blev følgende:
Lars Nøhr Olsen

137 stemmer.

Jens Ødegaard

117 stemmer.

Niels Gram

99 stemmer.

Erik F. Nielsen

50 stemmer.

Mette M. Mikkelsen 40 stemmer.

10. Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslog valg af Susanne Keller og Mette Munch Mikkelsen.
Begge blev valgt !
Iris Christoffersen takkede fra salen de afgåede medlemmer og ønskede de nye
medlemmer tillykke med valget.

11. Valg af revisor
På valg er Aage Maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Valgt.

12. Eventuelt
Fra Hotel Søpark, Maribo modtog Jørgen Frederiksen et gavekort for sin hole-in-one i 2017, det
blev også nævnt at Kate Schifter i 2017 havde præsteret hele 2 hole-in-one, dette var dog sket
på fremmede baner. Iris Christoffersen modtog pris fra Lolland Kommune for sit
danmarksmesterskab i 2017.
På bestyrelsens vegne takkede Lars Nøhr Olsen, Kim Frederiksen og Erik F. Nielsen for et godt
samarbejde i bestyrelsen og overrakte en lille tak for deres indsats.

Fremlæggelse af Masterplan for Maribo Sø Golfklubs 18 huls bane.
Baneudvalgsformand Søren Hansen fremlagde Masterplan for Maribo Sø Golfklubs 18 huls bane.
Der blev efter fremlæggelsen diskuteret lidt frem og tilbage. Søren Hansen oplyste at det er en
langsigtet plan og der vil løbende blive afholdt møder om de nye tiltag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.50, formand Lars Nøhr takkede for god ro og orden.

Som referent: Claus Bo Jensen

Referat godkendt af: Tina Høpfner, Dirigent

