Dagsorden
Ordinær Generalforsamling
26. marts 2015 kl. 19.00
Hotel Maribo Søpark

1. Valg af dirigent.
Simon Mortensen, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling
2. Valg af stemmetællere.
Helle Nielsen, Bente Olsen, Lykke Kirstein, Claus Bo Jensen, Irene Raby
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse, for det seneste år.
Kaj Jensen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning
Der var ingen bemærkning fra salen, og dirigenten tog det som udtryk for, at beretningen var taget til
efterretning
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.
Susanne Milec havde spørgsmål til medlemstallet og kontingentsammensætningen og ønskede mere
åbenhed omkring bestyrelsens kriterier for at opnå frikontingent, så medlemmerne kunne forstå det.
Kaj Jensen redegjorde for bestyrelsens holdning til frikontingentbegrebet og gav tilsagn om, at bestyrelsen
vil kigge nærmere på det i den kommende periode.
Der blev rejst spørgsmål til flexmedlemskabet, som først kan opnås efter 1 års passivt medlemskab. Der blev
henvist til, at bestemmelsen var vedtægtsbestemt, og derfor kun kunne ændres ved fremsættelse af forslag på
en kommende generalforsamling.
Ole Ploug ankede over, at værdien af frikontingent ikke fremgik af regnskabet, eftersom bestyrelsen
tidligere havde givet tilsagn om, at det ville ske.
Kjeld Kjeldsen opfordrede bestyrelsen til at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra ”klubberne i
klubben”, som kunne vurdere konsekvenserne af en anden kontingentstruktur.
Kaj Jensen slog til lyd for, at den store gruppe medlemmer, som ikke var medlemmer i en af ”klubberne”
også burde være repræsenteret i udvalget, og det bifaldt Kjeld Kjeldsen
Regnskabet blev herefter godkendt
5. Forslag til medlemskontingent.
Bestyrelsens forslag til halvårligt medlemskontingent for perioden 1/7 2015 til 30/6 2016:
Kontingentgrupper Nuværende 1.3.2015:
Senior fra 26 år
kr. 2.950,Firma
kr. 2.950,Junior 0 – 18 år
kr. 700.Ungsenior u/udd. (SU)
kr. 750,Ungsenior 19 – 25 år
kr. 1.900.Long distance
kr. 1.900,Flexmedlem
kr. 500,Passive
kr. 150,-

1.7. 2015
kr. 3.000,kr. 3.000,kr. 700,kr. 750,kr. 1.940,kr. 1.950,kr. 500,kr. 150,-

Kontingentsatserne blev vedtaget uden bemærkninger

1.1.2016
kr. 3.050,kr. 3.050,kr. 700,kr. 750,kr. 1.980,kr. 2.000,kr. 500,kr. 150,-

6. Forelæggelse af budget for 2015 til orientering.
Kim Frederiksen fremlagde forslaget.
Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger blev budgettet taget til efterretning

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen kl. 20.30 med henblik på en pause til kl. 20.50.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a) Fra medlem nr. 1162 Preben Larsen - Forslag til klubmatcher ved gunstart:
At nuværende tekst i proportionerne ved klubbens matcher ændres fra, ”ved lige score gælder
sidste 9 huller, sidste 6 huller, sidste 3 huller o.s.v.”
Til:
”Ved lige score er det lavest handicap. Er handicap lige foretages lodtrækning”.
Begrundelse:
Banens sidste huller er for nogle spillere første huller for andre sidste huller og nogle både og.
Derfor er systemet ikke retfærdigt ved gunstart, og formentlig en gammel sag fra dengang alle
spillere startede på hul 1. Reglerne benyttes allerede i Manneklubben og Seniorklubben.
Forslaget blev afvist med 50 stemmer for og 61 stemmer imod
b) Fra medlem nr. 38 Erik Rask:
Start skiftevis hver syvende og hver ottende minut, i stedet som nu hvert tiende minut.
Det vil alt andet lige give femogtyve procent flere starttider.
Dirigenten omformulerede forslaget således, inden det kom til afstemning:
Bestyrelsen pålægges af gennemføre følgende forslag:
Start skiftevis hver syvende og hver ottende minut, i stedet som nu hvert tiende minut.
Det vil alt andet lige give femogtyve procent flere starttider.
Forslaget blev vedtaget med 77 stemmer for og 46 stemmer imod.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende er på valg for en 2-årig periode:
Bestyrelsesmedlem: Kaj Jensen
Bestyrelsesmedlem: Palle Bredsgaard
Bestyrelsesmedlem: Ulrich Skjold
Bestyrelsesmedlem: Hans Christian Nørgaard

Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kaj Jensen og Palle Bredsgaard. Nyvalg af Thomas Keller og Søren
Hansen.
Fra salen blev Jan Nyborg foreslået
Den skriftlige afstemning fik følgende udfald:
Af 166 stemmeberettigede opnåede følgende valg til bestyrelsen for en 2-årig periode
Kaj Jensen
131 stemmer
Palle Bredsgaard
100 stemmer
Thomas Keller
114 stemmer
Søren Hansen
131 stemmer
Jan Nyborg opnåede ikke valg med 85 stemmer

9. Valg af suppleanter.
Bestyrelsen foreslår valg af Janni Bjørk og Rasmus Schifter.
Valgt
10. Valg af revisor
På valg er Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen, Maribo.
Genvalgt.
11. Eventuelt.
Formanden rettede en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Hans Chr. Nørregaard og Ulrich
Skjold og fra Hotel Maribo Søpark modtog Pia Toft et gavekort for sit hole-in-one i 2014.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00
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