Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 16. februar 2010 kl. 19.00
på Hotel Maribo Søpark
Til stede: 103 stemmeberettigede
Pkt. 1 - Valg af dirigent: Flemming Boye,
der, konstaterede at generalforsamlingen ved annoncering i Lollands-Posten og i det udsendte
medlemsblad var indvarslet lovligt jfr. vedtægterne.
Pkt. 2 – Valg af stemmetællere:
Benny Larsen, Poul Norman og Frits Poulsen blev udpeget.
Pkt. 3 – Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for det seneste
år ved formanden, Kaj Jensen.
Den skriftlige beretning, som udsendt i seneste nummer af klubbladet blev suppleret med en
mundtlig beretning – Se vedlagte.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet, hvorefter bestyrelsens beretning blev taget
til efterretning.
Pkt. 4 – Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisonsberetning samt
forelæggelse af budget og forslag til medlemskontingent.
Regnskab 2009 (vedlagt skriftligt):
Blev kommenteret af Tommy Christensen der bl. a. oplyste, at der forelå en påtegning fra
revisionsfirmaet og oplæste konklusionen, som var anmærkningsfri.
Dirigenten konstaterede igen, at ingen ønskede ordet og tog det som udtryk for, at regnskabet
hermed var godkendt.
Kontingent for 2010
Kontingentgrupper
Senior fra 26 år
Firma
Efterløn/pensionist
Junior 0-18 år
Ungsenior u/uddannelse
Ungsenior 19-25 år
Long distance
Passive

Nuværende:

Bestyrelsens forslag:

Indskud:

4.800 kr.
4.800 kr.
4.100 kr.
720 kr.
1.000 kr.
2.900 kr.
2.900 kr.
250 kr.

5.050 kr.
5.050 kr.
4.550 kr.
900 kr.
1.050 kr.
3.050 kr.
3.050 kr.
270 kr.

2.500 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
840 kr.
840 kr.

Vagn Due Hansen bad bestyrelsen overveje, om ungseniorer 19-25 år burde betale mere end 3.050
kr. – men stillede ikke forslag herom, og opfordrede til, at der til næste år kom en kontingentsats for
medlemmer, som kun ønskede at spille på par-3 banen.
Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelsens forslag for 2010 var vedtaget
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Budget 2010 blev fremlagt på overheadprojektor af Tommy Christensen (vedlagt)
Der var enkelte afklarende spørgsmål, herunder også en opfordring til at generalforsamlingen
henlægges til klubhuset i forventningen om at kunne spare klubben for udgifter hertil.
Bestyrelsen gav udtryk for, at Hotel Maribo Søpark fandtes bedre egnet end klubhuset og at der
også var taget hensyn til at hotellet var en god samarbejdspartner.
Dirigenten anså herefter bestyrelsens forslag til budget 2010 for vedtaget.

Punkt 5. - Indkomne forslag:
På bestyrelsens vegne bad Tommy Christensen om generalforsamlingens bemyndigelse til optagelse
af lån i en størrelsesorden op til 500.000 kr. mod pant i fast ejendom, såfremt der skønnedes et
behov for en konsolidering af kassebeholdningen, hvilket var mest påkrævet ved årets start, da
første halvårs kontingent først indbetales primo marts måned.
Vagn Due Hansen kunne ikke gå ind for lånoptagelse og så hellere en fremrykning af
kontingentindbetalingen til primo januar.
Niels Overgaard anbefalede at give bestyrelsen et råderum og at man stemte for bestyrelsens
forslag.
Den efterfølgende afstemning faldt ud til fordel for bestyrelsens forslag med stort flertal

Punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Tommy Christensen, Jens Ødegaard og Helle R. Nielsen blev alle genvalgt for 2 år.
Punkt 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
Førstesuppleant Søren Hansen blev nyvalg og andensuppleant Annelise Løye blev genvalgt.
Punkt 8 – Valg af revisor:
Revisionsaktieselskabet Aage Maagensen, Maribo blev genvalgt.
Punkt. 9 – eventuelt
Der var ikke flere indlæg, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.15
Kaj Jensen rettede en tak til dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og en tak til de
fremmødte medlemmer.

Flemming Boye
Dirigent

Kaj Jensen
Formand

Jørgen W. Nielsen
Referent
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