Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 16. februar 2012 kl. 19.00
på Hotel Maribo Søpark
Til stede: 104 stemmeberettigede
1. Valg af dirigent.
Tina Høpfner, der konstaterede at generalforsamlingen ved annoncering i dagspressen var indvarslet
lovligt jfr. vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere.
Peter Christoffersen, Iris Christoffersen, Jette Christensen, Helle Nielsen
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse, for det seneste år
v/formanden, Kaj Jensen.
Den skriftlige beretning, som udsendt i seneste nummer af klubbladet blev suppleret med en
mundtlig beretning.
Efter enkelte bemærkninger fra salen om bl. a. manglende fremhævelse af gode juniorpræstationer,
en bedre afvikling af spillet på banen i weekenden og om de ”arbejdsramtes” problemer med at
kunne deltage i klubberne i klubben i de tidlige eftermiddagstimerne, blev beretningen taget til
efterretning.
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse
af budget og forslag til medlemskontingent.
Regnskab 2011.
Blev kommenteret af Tommy Christensen der bl. a. oplyste, at der forelå en påtegning fra
revisionsfirmaet og oplæste konklusionen, som var anmærkningsfri.
Efter få bemærkninger fra salen konkluderede dirigenten det som udtryk for, at forsamlingen
godkendte regnskabet.
Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for perioden 1/1 2012 til 31/12 2012:
Kontingentgrupper
Senior fra 26 år
Firma
Efterløn/Pensionist
Junior 0 – 18 år
Ungsenior u/udd.
Ungsenior 19 – 25 år
Long distance
Flexmedlem
Passive

Nuværende:
kr. 5.300,kr. 5.300,kr. 5.050,kr. 1.000,kr. 1.100,kr. 3.200,kr. 3.200,kr. 1.500,kr. 300,-

Bestyrelsens forslag:
Uændret
Uændret
kr. 5.300,Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
kr. 1.000,Uændret

Indskud:
kr. 2.500,kr. 2.500,kr. 2.500,kr.
kr.

840,840,-

Der var udveksling af synspunkter om bestyrelsen havde undersøgt årsagen til medlemsafgangen,
om betænkeligheder ved at hæve kontingentet for pensionisterne, om yderligere opdeling af
kontingentstørrelsen ved eksempelvis kun at have spilleret til spil om formiddagen og om at
undlade opkrævning af indskud som billiggørelse ved nye medlemmers opstart.
Medlemskontingentet blev herefter godkendt for året 2012.
1

Forelæggelse af budget for 2012
Budget 2012 blev fremlagt på overheadprojektor af Tommy Christensen.
Efter få bemærkninger blev budgettet taget til efterretning.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Nedenstående forslag til vedtægtsændringer blev fremsat af bestyrelsen
§ 4 – Kontingentfastsættelse.

Stk. 1.: Kontingent fastsættes på generalforsamlingen på baggrund af et af bestyrelsen godkendt
budget og i øvrigt omfattende følgende medlemskategorier:
1. Juniorer (under 19 år)
2. Ungseniorer (19 – 25 år) under uddannelse
3. Ungseniorer (19-25 år) øvrige
4. Seniorer (fra 26 år og opefter)
5. Long distancemedlemmer
6. Firmamedlemmer
7. Flexmedlemmer
8. Passive medlemmer
Stk. 2.: Et medlem indtræder i medlemskategori 2 - 4 i det kalenderår, hvor medlemmet fylder det
for kategorien fastsatte antal år.
Stk. 3.: Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse og forfaldsdato
fastsættes af bestyrelsen. Juniorer og Ungseniorer betaler først indskud ved overgangen til
seniorstatus i kategori 4.
Stk. 4.: Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at
skulle betale nyt indskud. Andre passive medlemmer betaler indskud ved overgang til aktivt
medlemskab. Forudsætningen for at kunne blive aktivt medlem i kategorien flexmedlem er, at det
forudgående passive medlemskab har varet i mindst 1 år.
§ 5 – Generalforsamling.

Stk. 2.: Hvert år inden udgangen af marts måned efter regnskabsårets afslutning afholdes ordinær
generalforsamling.
Stk. 3.: Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved
bekendtgørelse i eventuelt klubblad eller ved bekendtgørelse i lokalt dagblad og på hjemmeside på
nettet.
Stk. 4.: Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der er
stillet, skal senest 1 uge før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for medlemmerne i
klubhuset.
Stk. 5.: Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
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1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse, for det senest
forløbne år
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
5. Forslag til medlemskontingent
6. Forelæggelse af budget til orientering
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuel
Stk. 6.: Generalforsamlingen træffer beslutning om:
Grundkøb.
Iværksættelse af nyt byggeri.
Optagelse af lån mod pant i fast ejendom.
Ændring af vedtægterne.
Opløsning af klubben
Stk. 13.: Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 15. a: Forslag om ændring af vedtægterne, kan kun vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget. Dirigenten afgør, om der skal foretages skriftlig afstemning.
Stk. 15 b: Forslag om opløsning af klubben kan kun vedtages, hvis halvdelen af de
stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen
mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der
afholdes inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget, uanset antallet af
fremmødte, vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 6 – Bestyrelsen.
Stk. 10.: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben, Bestyrelsen er ansvarlig for
fremlæggelse af regnskab, forslag til budget, og kontingent på generalforsamlingen. Bestyrelsen
fastsætter endvidere størrelse af medlemsindskud og er ansvarlig for driften af den daglige
administration i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Bestyrelsens forslag blev godkendt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at mindre end halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer
var mødt frem, hvorfor forslagene først kan træde i kraft, såfremt de godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Kaj Jensen oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 29.
februar 2012 kl. 19.00 i klubhuset.
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Forslag fra Ole Ploug Petersen:
§ 6 – Bestyrelsen:
Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med undtagelse af formand
Stk. 8: Formanden vælges direkte af generalforsamlingen ud fra den valgte bestyrelse
Stk. 9: Når formanden stopper i sin valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny formand, men
det er kun en konstituering, som gælder frem til førstkommende generalforsamling.
Stk. 10: Hvis den person, der pt. er konstitueret som formand, ikke bliver valgt som formand på den
kommende generalforsamling, fungerer vedkommende uændret som bestyrelsesmedlem på sin
oprindelige post.
Ole Ploug Petersen motiverede sit forslag.
På bestyrelsens vegne udtrykte Kaj Jensen åbenhed for en ændring i vedtægterne, således at
formandsvalget bliver udskilt som et separat valg på generalforsamlingen og så det gerne drøftet
med henblik på fremlæggelse på næste års generalforsamling. Bestyrelsen kunne ikke gå ind for det
fremsatte forslag.
Ole Ploug Petersen meddelte herefter, at han trak sit forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende medlemmer blev foreslået:
Tommy Christensen, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Jørgen Knudsen
Jens Ødegaard (83), Tommy Christensen (67) og Jørgen Knudsen (57) blev valgt efter
skriftlig afstemning.
7. Valg af suppleanter.
Følgende medlemmer blev valgt for et år:
Lars Nøhr Olsen, Annelise Løye, Kirsten Frederiksen
8. Valg af revisor
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen, Maribo blev genvalgt
9. Eventuelt.
På spørgsmål fra salen blev det oplyst, hvor mange medlemmer der havde kontingentfrihed. Der
blev spurgt til bestyrelsens holdning til de kommende ændringer i handicapreguleringsreglerne og
formanden oplyste, at man agtede at følge de af DGU fastsatte regler. Der blev fra salen opfordret
til at skabe forskellige former for medlemsaktiviteter(vin-/ølsmagning og lign.) i klubhuset i
vinterhalvåret til styrkelse af klublivet og ligeledes opfordring til at medlemmerne i højere grad
sluttede op om klubbens søndagsmatcher.
Formanden orienterede kort om DGU’s medlemsundersøgelse i klubben, hvor resultatet vil blive
fremlagt på et medlemsmøde i klubhuset tirsdag den 20. marts kl. 19, samt at der blev efterlyst
hjælpere til standen på messen i Rødby 3.-4. marts.
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Efter bemærkningerne erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.40
Kaj Jensen sluttede af med at rette tak til dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt en tak
til de fremmødte medlemmer og ikke mindst til Helle Nielsen, som efter en længere årrække i
bestyrelsen nu var udtrådt.

Tina Høpfner
Dirigent

Kaj Jensen
Formand

Jørgen W. Nielsen
Referent
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