Beretning
Golfklubben Maribo Sø – Referat – generalforsamling
Torsdag 29. marts 2007 kl. 19.00
Til stede:

115 stemmeberettigede samt 1 repræsentant for pressen

Dagsorden
Punkt 1 - Valg af dirigent: Søren Lorentzen
Punkt 2 - Valg af stemmetæller: Dirigenten forslog, at valget udskydes til et evt. behov opstår.
Punkt 3 - Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for det
senest forløbne år.
Formanden, Niels Overgaard fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, der vedlægges.
Beretningen blev suppleret med, at Kaj Jensen præsenterede en oversigt over den igangværende udbygning af klubhuset samt de fremtidige planer.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, hvorfor dirigenten konkluderede, at den hermed
ansås for godkendt.
Punkt. 4 - Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt
forelæggelse af budget og forslag til medlemskontingent.
a. - Regnskabet for 2006 blev fremlagt af Jørgen Knudsen. Det udleverede uddrag af årsrapporten vedlægges.
Revisionspåtegningen blev fremhævet. Det blev oplyst, at årets overskud på 230.000 kr. påtænkes anvendt til om- og tilbygning af klubhuset. Af øvrige bemærkninger blev fremhævet,
at klubbens egenkapital pr. 31. december 2006 er 3.907.000 kr.
Vagn Due Hansen spurgte til diverse indtægtsposten på 559.991 kr. og fik oplyst, at den bl.
a. rummer greenfee, salg af bolde, gebyrer og diverse.
Lis Eilskov Jensen spurgte til træneromkostninger og fik oplyst, at det er den aftalte minimumsaflønning af træneren for hans tilstedeværelse.
Da der ikke var yderligere bemærkninger, konkluderede dirigenten, at regnskabet var godkendt uden afstemning.
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b. - Forslag til medlemskontingent
Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2007:

Senior fra 26 år
Ægtefælle
Firma
Efterlønsmodtager
Pensionist
Junior 0 – 18 år
Ungsenior u/amt 19 – 25 år
Ungsenior 19 – 25 år
Long distance
Passive

Nuværende:
kr. 4.200,kr. 3.780,kr. 4.200,kr. 3.150,kr. 3.150,kr. 630,kr. 840,kr. 2.520,kr. 2.520,kr. 240,-

Bestyrelsens forslag:
kr. 4.326,kr. 3.894,- (90 % af senior)
kr. 4.326,- (100 % af senior)
kr. 3.244,- (75 % af senior)
kr. 3.244,- (75 % af senior)
kr. 648,- (15 % af senior)
kr. 866,- (20 % af senior)
kr. 2.596,- (60 % af senior)
kr. 2.596,- (60 % af senior)
kr. 240,-

Bolde
Leje stort bagskab
Leje lille bagskab
Leje El-skab

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

160,300,200,250,-

Indskud:
kr. 2.500,kr. 2.500,kr. 2.500,kr. 1.250,kr. 1.250,kr. 840,kr. 840,-

160,300,200,250,-

Finn Helge spurgte til begrebet ”ungsenior u/amt” og fik oplyst, at det var ungseniorer bosiddende uden for Lolland-Falster.
Kontingentet blev godkendt uden afstemning.
c. - Forelæggelse af budget for 2007
Blev fremlagt af Jørgen Knudsen. Der var ingen bemærkninger hertil. Det var hermed taget til
efterretning.
Punkt 5 - Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Ændring til § 1 - Formål, stk. 1
Maribo Kommune til Lolland Kommune.
Ændring til § 2 - Navn, stk. 1
Maribo Kommune til Lolland Kommune.
Ændring til § 10 - Klubbens regnskabsår, stk. 1
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Dirigenten konkluderede, at der udelukkende var tale om redaktionelle ændringer, hvorfor en
afstemning fandtes unødvendig.
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Punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende medlemmer er på valg:
Bestyrelsesmedlem:
Niels Overgaard.
Bestyrelsesmedlem:
Ulrich Skjold.
Bestyrelsesmedlem:
Palle Bredsgaard
Bestyrelsesmedlem:
Per Rubæk.

Afgår.
Villig til genvalg.
Villig til genvalg
Villig til genvalg.

(dirigentens bemærkning: Erik Rask er tidligere udtrådt efter eget ønske)

Bestyrelsen foreslår: Kaj Jensen og Tommy Christensen og genvalg af bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg.
Der var genvalg af Ulrich Skjold, Palle Bredsgaard, Per Rubæk samt nyvalg af Kaj Jensen og
Tommy Christensen
Punkt 7 - Valg af suppleanter
Bestyrelsen foreslår: Førstesuppleant: John Petersen og andensuppleant: Klaus Larsen
Begge valgt
Punkt 8 -Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår: Genvalg af aage maagensen, statsaut. revisionsaktieselskab
Genvalgt
Punkt 9 - Eventuelt
Ulrich Skjold takkede på bestyrelsens vegne Niels Overgaard for hans mangeårige arbejde i
og for klubben og udnævnte ham til æresmedlem med overrækkelse af et diplom. Erik Rask,
som var fraværende, blev ligeledes takket for sin indsats for klubben med udnævnelse til
æresmedlem.
Poul Mathisen spurgte til muligheden for udstedelse af klippe- eller gæstegreenfeekort, når
en gæst spiller sammen med et af klubbens medlemmer.
Niels Overgaard svarede, at klubben havde valgt at afholde sig fra sådanne ordninger, da
erfaringer fra andre klubber havde vist, at der var en tendens til misbrug.
Michael Bonde efterlyste en tilbagemelding fra bestyrelsen på et forslag til ændringer på banen, der var blevet afleveret i 2006.
Niels Overgaard kendte ikke til forslaget og bad derfor Michael Bonde genfremsætte forslaget til det kommende baneudvalg.
Jens Ødegaard udtrykte sin utilfredshed med rygeforbud i klubben, som var et udtryk for
ringe hensyn til denne gruppe medlemmer.

Niels Overgaard svarede at bestyrelsen havde valgt at følge den tendens, der er omkring lovgivningen, når det drejer sig om rygning i offentlige lokaler.
Iris Christoffersen takkede Niels Overgaard for hans indsats for klubben med et held og lykke fremover. Også en støtte til bestyrelsen omkring rygeforbud i klubhuset. Opfordrede
greenkeeperen/baneudvalget til at lade greenen på hul 6 hvile lidt endnu. Udtrykte tilfredshed
med, at bestyrelsen havde trukket sit ændringsforslag omkring kontingent inden generalforSide 3

samlingen. Bad bestyrelsen om at se på ægtefællekontingentet, idet seniorkontingent var dyrere end for denne gruppe. Forventer fortsat god banepleje, som bliver dyrere og dyrere. Bestyrelsen bør overveje kontingentet fremover, så der fortsat bliver råd til det.
Niels Overgaard oplyste, at opfordringen omkring hul 6 videresendes til baneudvalget. M.h.t.
ægtefællekontingentet vil det blive taget op til overvejelse til næste år.
Finn Helge ønskede Niels Overgaard tillykke med udnævnelsen til æresmedlem og glædede
sig over, at æren også tilfaldt Erik Rask. Desuden omtalte han, at der i året 2006 var lavet hole-in-one af Kurt Bruun (fraværende), Erik Rask (fraværende) og Lis Norit (til stede), som
alle vil få/fik et bevis fra DanBolig på begivenheden.
Dirigenten konstaterede herefter debatten for afsluttet kl. 20.30 og gav ordet til Niels Overgaard, som sluttede med at rette en tak til bestyrelsen for samarbejdet og endelig dirigenten,
Søren Lorentzen for hans ledelse af generalforsamlingen.

Søren Lorentzen
Dirigent

Niels Overgaard
Formand

Jørgen W. Nielsen
Referent
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