Referat fra generalforsamlingen torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00
på Hotel Maribo Søpark
Til stede: 104 stemmeberettigede
1. Valg af dirigent.
Flemming Boye, der konstaterede generalforsamlingens lovlige varsling
2. Valg af stemmetællere.
Thomas Keller, Aage Christoffersen, Søren Hansen
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 – Se vedlagte.
Der var ingen bemærkninger fra salen, hvorfor dirigenten tog det som udtryk for at beretningen var
godkendt.
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
Regnskab 2012 (vedlagt skriftligt):
Tommy Christensen kommenterede regnskabet og oplyste, at det reviderede regnskab var
anmærkningsfri.
Der var ingen bemærkninger fra salen, og dirigenten konkluderede, at han betragtede det som en
enstemmig godkendelse af regnskabet.
5. Forslag til medlemskontingent
Bestyrelsens fremlagte forslag til medlemskontingent for perioden 1/7 2013 til 30/6 2014:
Kontingentgrupper
Nuværende:
Senior fra 26 år
kr. 5.300,Firma
kr. 5.300,Junior 0 – 18 år
kr. 1.000,Ungsenior u/udd. (SU) kr. 1.100,Ungsenior 19 – 25 år
kr. 3.200,Long distance
kr. 3.200,Flexmedlem
kr. 1.000,Passive
kr. 300,-

Bestyrelsens forslag:
kr. 5.400,kr. 5.400,kr. 1.050,kr. 1.150,kr. 3.300,kr. 3.300,kr. 1.000,kr. 300,-

Tommy Christensen oplyste, at bestyrelsen trak sit forslag om kontingentstigning, og foreslog at
det nuværende kontingent fortsætter uændret videre indtil 30. juni 2014, hvilket forsamlingen
bifaldt.
6. Forelæggelse af budget for 2013
Budget 2013 blev fremlagt på overheadprojektor af Tommy Christensen (vedlagt)
Ib Larsen fandt støtten til eliteholdene for stor og mente, at medlemmerne selv burde betale af egen
pengepung.
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Kaj Jensen gav udtryk for bestyrelsens støtte til elitearbejdet.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag
Generalforsamlingen blev suspenderet i 10 min. til pause.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Kaj Jensen, Ulrich Skjold, Birgit Wede, Palle Bredsgaard – alle genvalgt for 2 år
9. Valg af suppleanter.
Lars Nøhr Olsen, Annelise Løye, Kirsten Frederiksen – alle genvalgt for 1 år
10. Valg af revisor
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen, Maribo blev genvalgt for 1 år
11. Eventuelt.
Gunni Larsen bebrejdede bestyrelsen, at kontingentopkrævningen i 2013 var fremrykket 1 måned
uden varsel til medlemmerne, ligesom han fremlagte sine betragtninger om kontingentfrihed til
medlemmer og at bestyrelsen havde bevilget sig selv kontingentfrihed. GL foreslog, at der på
kommende generalforsamlinger blev fremlagt oversigt over, hvilke medlemmer, der var bevilget
kontingentfrihed.
Kaj Jensen lagde i sit svar vægt på, at kontingentfriheden var begrundet i, at alle de medlemmer,
som var begunstiget havde et hverv i klubben, som medførte forpligtelser, hvorimod de frivillige
hjælpere til enhver tid kunne melde fra, hvis det passede dem.
Ib Larsen fandt det forkert, at der ved klubmatcher blev opkrævet matchfee, hvori der var
indeholdt 20 kr. til 1 grillpølse, da ikke alle ønskede grillpølse af forskellige årsager.
Kaj Jensen svarede, at det hele var udsprunget af, at Silvan havde sponseret en grill til formålet,
men at det stod enhver frit for at vælge betalingen fra, hvis man ikke ønskede pølse.
Efter bemærkningerne erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.15
Kaj Jensen sluttede af med overrækkelse af Hole-In-One præmier i form af gavekort sponseret af
Hotel Maribo Søpark til Birthe Birling, Jesper Smidt og Jørn Eli Nielsen og rettede en tak til alle,
der havde bidraget med et eller andet i løbet af året og endelig en tak til dirigenten for
mødeledelsen.

Flemming Boye
Dirigent

Kaj Jensen
Formand

Jørgen W. Nielsen
Referent
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