RIBE GOLF KLUB
Referat fra generalforsamlingen den 02.03.2016
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
(Forslag til vedtægtsændringer)
6. Forslag fra medlemmerne.
(Ingen forslag til vedtagelse)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Bjarne Steiner bød velkommen.
Ad. Punkt 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Mogens Vinther, der takkede for tilliden. Dirigenten kunne herefter konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.
Ad. Punkt 2. Formandens beretning:
Bjarne Steiner glædede sig over, at 140 medlemmer mødte op for at deltage i generalforsamlingen,
som igen i år blev afholdt i Ribe Fritidscenter.
Formanden aflagde på bestyrelsens vegne en fyldig beretning for året 2015 som i hovedtræk udgjorde:
•

Tilbageblik over årets gang.

•

Forventninger til fremtiden.

Formanden understregede at en meget vigtig del af fundamentet for Ribe Golf Klub, er de mange
frivillige hjælpere, og opfordrede medlemmerne til at bidrage med det de har lyst til.
Formanden sluttede af med at takke klubbens medlemmer for den positive ånd som er spredt i vores
dejlige golfklub. Også en stor tak til personalet for et godt og positivt samarbejde, og en kæmpe stor
tak til alle frivillige hjælpere, udvalgsmedlemmer, bestyrelseskollegaer og ønskede alle medlemmer i
Ribe Golf Klub et godt golf år i 2016.
Dirigenten sendte formandens beretning til debat hos forsamlingen.
Beretningen vil i sin helhed blive tilgængelig på klubbens hjemmeside.
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Sven Rahbek ville gerne have oplyst hvilke fordele og ulemper der er ved fritspilsordningerne. Hertil
svarede Bjarne Steiner, at vi har fået 28.000 kr i indtægter ved fritsspilsordningen mellem Toftlund
Golf Club og Tønder Golfklub, og at det ikke har øget presset på banen.
William Petersen mente at fritspilsordningen ” lyder vanvittig ” i forhold til at drive en golfbane
generelt. Bjarne Steiner svarede at det er en attraktiv udfordring, og at det er en fordel at være med i
sådan en ordning. Fritspilsordninger er et stort ønske fra vores medlemmer, hvorved de kan spille
andre baner til en fornuftig pris. Vi skal gå med strømmen.
William Petersen undrede sig over at flere Rødding borgere var begyndt at spille golf i Ribe Golf Klub
sidste år, og mente de havde betalt indskuddet ved indmeldelse. Når indskuddet nu er bortfaldet kunne
de med rette føle sig taget ved næsen. Bjarne Steiner oplyste, at ingen nye medlemmer har sidste år
betalt indskud, men kun et forhøjet medlemskontingent.
Britta Frausing Luff spurgte ind til indskud og kontingent, hvilket blev besvaret af Bjarne Steiner.
Anna Pedersen mente, at det nok var en fordel, at man udviedede sortimentet med sandwich med mere
i golfklubben, for at kunne servicere spillerne der er med i fritspilsordningen, og det vil give en gevinst
for Ribe Golf Klub.
Ole Vistesen mente, at det ville være en god ide at opsætte et dankort automat til drikkevarer, da færre
har rede penge på sig. Det blev oplyst, at der er en undersøgelse i gang med muligheden for at betale
med mobilePay eller dankort. Der arbejdes ligeledes på at få bedre mobil dækning i klubhuset.
Herefter blev formandens beretning godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Erling Andersen præsenterede årsregnskabet for 2015, som viste et overskud på 306.270 kroner.
Klubbens samlede aktiver udgør 8.956.699 kroner, og egenkapital udgør 4.790.262 kroner.
Erling Andersen viste via Power Point en oversigt over den økonomiske stilling, medlemsstatus for
2015, samt oversigt over udviklingen indenfor økonomi, greenfee indtægter, og medlems forhold.
Der blev redegjort for de væsentligste årsager til afvigelse fra budgettet, herunder medlemsafgang og
betaling af grundskyld.
Otto Olsen spurgte ind til udgifterne til den nyetablerede bro mellem hul 10 og 11, idet han mente, at
broen var en gave fra Ole Jørgensen. Bjarne Steiner oplyste, at broen er sponseret af Ole Jørgensen,
men at montage og køreveje er klubbens omkostninger.
Herefter blev årsregnskabet godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 4. Forslag til budget, kontingent og indskud:
Erling Andersen fremlagde forslag til budget for 2016 med et underskud på 100.000 kroner, samt
forslag til kontingent og indskud for 2016, som blev gennemgået via Power Point.
Poul Knudsen ville gerne have præciseret hvornår man var studerende over 25 år med henblik på
kontingentet i 2016. Bjarne Steiner svarede, at man skal kunne fremvise et gyldigt studiekort.
Johnny Tonnesen mente at kontingentet i Ribe Golf Klub burde være 200 kr. billigere, når der laves
sammenlignelige kontingenter med vores nabo klubber Toftlund Golf Club, Vejen Golfklub og Royal
Oak Golf Club, idet de har underskud i restaurant drift og yder cirka 200 kr. i tilskud hertil. Hertil
svarede Bjarne Steiner, at vi ikke kan forholde os til andre klubbers omkostninger. Ribe Golf Klub
indregner kun de udgifter som er nødvendige for klubbens drift.
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Kontingenter for 2016 vil være således:
Kategorier
Året 2014 Året 2015 Året 2016
Juniorer under 19 år
1.650
800
800
Ungseniorer under 25 år
2.850
2.900
2.000
Studerende over 25 år
0
0
2.000
Seniorer over 25 år
5.500
5.600
5.700
Seniorer uden indskud
6.100
6.200
Udgår
Fleksmedlem*
2.100
2.200
2.300
Longdistance
2.900
3.000
2.000
Passiv medlem
600
600
600
Indskud senior
3.000
3.000
Udgår
Incl. 4 stk. greenfeebilletter efter bestyrelsens bestemmelse *2016
Budget, kontingent og indskud blev sat til afstemning og godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægternes § 3, som var tilgængelig på hjemmesiden.
Ændringen, som er en sproglig tilpasning efter bortfald af indskud, blev godkendt ved akklamation.
Vedtægterne vil i sin helhed blive tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Ad. Punkt 6. Forslag fra medlemmerne:
(Ingen forslag til vedtagelse)
Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen var Bjarne Steiner, Claus Rudolf Hansen, Jane Weiland og Henrik Christensen.
Henrik Christensen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Bjarne Steiner, Claus Rudolf Hansen og Jane Weiland samt nyvalg af
Thorkild Lauridsen. Alle blev genvalgt / nyvalgt ved akklamation.
Bestyrelsen foreslog Ivan Laursen som suppleant og han blev genvalgt ved akklamation.
Bestyrelsen består herefter af:
Bjarne Steiner, Claus Rudolf Hansen, Erling Andersen, Tove Korsholm, Lars Bischoff, Jane Weiland,
Thorkild Lauridsen, samt Ivan Laursen som suppleant.
Ad. Punkt 8. Valg af revisor:
Deloitte* Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som klubbens revisor. Samtidig blev
det besluttet, at revisionen af årsregnskabet, indtil andet besluttes, skal foretages efter Erhvervsstyrelsens erklæringstandard for små virksomheder.
Ad. Punkt 9. Eventuelt:
Steen Tulstrup spurgte om der var en maximal grænse for hvor store vores klubber i klubben må være,
idet han mente, at det forhindrer greenfee spillere og klubbens egne spillere i at spille golf, især om
formiddagen. Hertil svarede Bjarne Steiner at han glædede sig over, at vi har så mange klubber i
klubben, et godt socialt samvær og at der skal være plads til alle. Det burde ikke være et problem hvis
vi overholder de gældende regler.
3

Steen Thulstrup spurgte ind til hjertestarteren der hænger i klubhuset, hvordan man forholder sig ved
brug, og om alle kan betjene den. Der var kommentarer hertil fra Peter Andersen og David Imhoff.
Jamie Ekins oplyste, at leasingen af hjertestarteren er opsagt, og der er indkøbt en ny for 16.000 kr.
Britta Frausing Luff spurgte til omfanget af frivilligt arbejde, hvilket blev besvaret af Bjarne Steiner.
Peter Andersen sagde, at det var svært at starte på hul 1 - hvorfor de ofte tog andre steder hen for at
spille. Poul Schmidt kunne ikke se det skulle være et problem - man kan jo bestille tid på Golfbox.
Poul Knudsen spurgte ind til om der på nuværende tidspunkt kunne gives et resultat ved spil på de 3
sommergrens her i vintermånederne. Bjarne Steiner gjorde gældende, at forsøget jo stadig er i gang.
Jan Hübschmann oplyste, at disse 3 greens er mere hårde at stikke i end de øvrige - de er også blevet
klippet, hvilket stresser græsset. Når der opstår svamp i en green, og man går på den, spredes svampesporerne via fodspor, som det kan ses på hul 8. Erfaringerne siger, at det vil tage ca. 1 måned længere
for disse 3 greens at komme i topform.
Bjarne Steiner takkede Henrik Christensen for hans bidrag og til den gode ånd i bestyrelsen.
Dirigent Mogens Vinther takkede for en god og konstruktiv generalforsamling.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.
Referent: Tove Korsholm
Ribe den 2. marts 2016
Dirigent: ___________________
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