Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 15. februar 2011 kl. 19.00
på Hotel Maribo Søpark
Til stede: 97 stemmeberettigede
Pkt. 1 - Valg af dirigent: Flemming Boye,
der, konstaterede at generalforsamlingen ved annoncering i dagspressen var indvarslet lovligt jfr.
vedtægterne.
Ib Larsen bemærkede til dagsordnen, at proceduren for valg af suppleanter ikke var i
overensstemmelse med vedtægterne. Hertil anførte dirigenten, at valgmetoden var en mangeårig
sædvane, hvilket forsamlingen accepterede.
Pkt. 2 – Valg af stemmetællere:
Ib Larsen, Peter Christoffersen og Erik Nielsen
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.
Efter en enkelt bemærkning fra salen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning.
Pkt. 4 – Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisonsberetning samt
forelæggelse af budget og forslag til medlemskontingent.
Regnskab 2010 (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.
Budget 2011 blev fremlagt på overheadprojektor af Tommy Christensen (vedlagt)
Der var ingen bemærkninger til budgettet.
Dirigenten tog det som tegn på, at budget 2011 var taget til efterretning.
Punkt 5 - Indkomne forslag:
Forslag til ændring af § 4 stk. 1 og stk. 4:
Nuværende tekst:
Stk. 1.: Kontingent og indskud fastsættes på generalforsamlingen på baggrund af et af bestyrelsen udarbejdet og
godkendt budget og i øvrigt omfattende følgende medlemskategorier:
1.
2.
3.
4.

Junior (under 19 år)
Ungsenior (19-25 år) - under uddannelse
Ungsenior (19-25 år) - øvrige
Seniorer (26-65 år)
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5.
6.
7.
8.

Efterlønsmodtagere/Pensionister
Long distancemedlemmer
Firmaer
Passive medlemmer
Stk. 4.: Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at skulle betale nyt
indskud jfr. § 4, stk. 3. Andre passive medlemmer betaler indskud ved overgang til aktivt medlemskab.

Ændringsforslag:
§ 4, stk. 1:
Nyt pkt. 8 indsættes med flg.: Flexmedlemmer
Tidl. pkt. 8 (Passive medlemmer) ændres til pkt. 9
§4, stk. 4.:
Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at skulle betale nyt indskud
jfr. § 4, stk. 3. 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.

Formanden motiverede forslaget.
Ved den efterfølgende afstemning konstaterede dirigenten, at væsentligt mere end 2/3 af
forsamlingen stemte for forslaget. Kun 1 stemte imod.
Da flertallet ikke udgjorde 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer blev det pålagt
bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for 2 uger for endelig
stadfæstelse af vedtægtsændringen.

Punkt 4 (fortsat)- Kontingent for 2011
Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for perioden 1/1 2011 til 31/12 2011:
Kontingentgrupper
Senior fra 26 år
Firma
Efterløn/pensionist
Junior 0-18 år
Ungsenior u/uddannelse
Ungsenior 19-25 år
Long distance
Flexmedlem (tidl. passiv 1 år)
Passive

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

Best. forslag:
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 kr.

Indskud:
2.500 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
840 kr.
840 kr.

Dirigenten konkluderede, at bestyrelsens forslag for 2011 var vedtaget – flexmedlemskabet
dog forudsat godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.
Punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Kaj Jensen, Ulrich Skjold, Palle Bredsgaard og Birgit Wede blev genvalgt for 2 år.
Punkt 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
Førstesuppleant Søren Hansen og andensuppleant Annelise Løye blev genvalgt.

2

Punkt 8 – Valg af revisor:
Revisionsaktieselskabet Aage Maagensen, Maribo blev genvalgt.
Punkt. 9 – eventuelt
Finn Helge Christensen oplyste, at Lalandias 9-hullers golfbane var lukket. Fra Danbolig var der en
belønning til 5 medlemmer, som havde lavet hole-in-one i 2010.
Der var bemærkning til kontingentet og omsætningen i drikkevareautomaterne.
Efter bemærkningerne erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.20
Kaj Jensen sluttede af med oplysning om, at den ekstraordinære generalforsamling ville finde sted
mandag den 21. februar 2011 kl. 19 i klubhuset og rettede en tak til dirigenten for ledelsen af
generalforsamlingen samt en tak til de fremmødte medlemmer.

Flemming Boye
Dirigent

Kaj Jensen
Formand

Jørgen W. Nielsen
Referent
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