RIBE GOLF KLUB
Referat fra generalforsamlingen den 26.02.2018
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 til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
(Forslag til vedtægtsændringer)
6. Forslag fra medlemmerne.
(Forslag til kontingentopkrævning)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Bjarne Steiner bød velkommen.
Ad. Punkt 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Ib Dam Schultz, 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 110 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 2017 som i hovedtræk udgjorde:
•

Tilbageblik over årets gang.

•

Forventninger til fremtiden.

Formanden understregede, at vi fremover skal have focus på at rekruttere nye medlemmer, for at vi
kan bevare vores attraktive golfklub, og sikre fortsat god økonomi.
Formanden sluttede beretningen af med en stor tak til medlemmerne, for den positive stemning der er i
klubben, godt humør og venlige bemærkninger. Også stor tak til vores dygtige medarbejdere, for den
store indsats, og det positive samarbejde. Til sidst en tak til bestyrelseskollegaer for et godt år, og
glædede sig over, at det er en positiv oplevelse, at være formand for en klub i udvikling.
Dirigenten sendte formandens beretning til debat hos forsamlingen.
Ejner Vigsø spurgte, om det før omtalte ønske om et rygeområde ved klubhuset bliver til noget. Hertil
svarede Bjarne Steiner, at bestyrelsen ikke har kunnet finde en egnet placering, men det er ikke glemt.
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Mogens Beck henviste til formandens beretning, om det afholdte medlemsmøde i juni, hvor der var et
forslag, om at flytte driving range og træningsfaciliteterne. Hvorfor er det ikke blevet til noget? Bjarne
Steiner svarede, at bestyrelsen havde rådført sig med en banekonsulent i DGU som kraftigt frarådede
at flytte driving range og træningsfaciliteterne med den begrundelse, at den ligger i for lang afstand fra
klubhuset, og derfor ikke vil blive brugt tilstrækkeligt. Endvidere var flere bestyrelsesmedlemmer ikke
enig i beslutningen, de havde samme begrundelse som banekonsulenten fra DGU. Der var også nogle
medlemmer i klubben, der gjorde indsigelse mod flytning af driving range. Men den 1. marts 2018 har
bestyrelsen og baneudvalget aftalt et møde med banekonsulenten fra DGU, om hjælp og vejledning til
at lægge en plan for banens udvikling.
Herefter blev formandens beretning godkendt ved akklamation.
Beretningen vil i sin helhed blive tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Ad. Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Erling Andersen præsenterede årsregnskabet for 2017, som viste et overskud på 274.085 kroner.
Klubbens samlede aktiver udgør 8.736.277 kroner, og egenkapitalen udgør 5.209.632 kroner.
Erling Andersen viste via Power Point en oversigt over den økonomiske stilling, medlemsstatus for
2017, samt oversigt over udviklingen inden for økonomi, greenfee indtægter, og medlems forhold.
Der blev redegjort for de væsentligste årsager til afvigelse fra budgettet, herunder medlemforhold.
Herefter blev årsregnskabet godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 4. Forslag til budget og kontingent:
Erling Andersen fremlagde forslag til budget for 2018 med et overskud på 100.000 kroner, samt
forslag til uændret kontingent for 2018, som blev gennemgået via Power Point.
Kontingenter for 2018 vil være således:
Kategorier
Året 2016 Året 2017 Året 2018
Juniorer under 19 år
800
800
800
Ungseniorer under 25 år
2.000
2.000
2.000
Studerende over 25 år
2.000
2.000
2.000
Seniorer over 25 år
5.700
5.800
5.800
Fleksmedlem*
2.300
2.400
2.400
Longdistance
2.000
2.000
2.000
Passiv medlem
600
600
600
Medlemsindskud
0
0
0
Incl. 4 stk. greenfeebilletter efter bestyrelsens bestemmelse *2018
Mikkel Nielsen foreslog at nedsætte kontingentet for juniorerne, eller en anden form for familiemedlemskab, og mente, at det ville bidrage til flere junior medlemmer. Han oplyste, at Vejen Golf Klub
har et familiemedlemskab. Bjarne Steiner oplyste, at for 2 år siden blev kontingentet for junior medlemmer halveret. Men vi har markedsføring i tankerne.
Forslag til budget og kontingent for 2018 blev sat til afstemning og godkendt ved akklamation.

2

Ad. Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af vedtægternes § 16. Regnskab og revision. Bjarne Steiner
gennemgik og motiverede ændringen: At klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og at
klubbens regnskab revideres - efter de danske regler for mindre virksomheder - af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Vedtægtsændringen blev godkendt.
Ad. Punkt 6. Forslag fra medlemmerne:
Forslag fra Bjarne Nielsen om, at alle der har betalt indskud i Ribe Golf Klub, får en refusion på
100,00 kr. halvårligt. Har erfaret at andre golfklubber, hvor der ikke mere betales indskud, gør noget
tilsvarende. Bjarne Steiner takkede for forslaget, men da der indtil for 2 år siden, har været mange
forskellige takster for indskud i Ribe Golf Klub, vil det være et meget stort administrativt arbejde at
tilbagebetale kontingentindskudet. Bestyrelsen fastholder at alle betaler ens kontingent.
Forslaget blev sat til afstemning. Der var 3 medlemmer der stemte for forslaget, og øvrige fremmødte
medlemmer stemte imod.
David Imhoff kommenterede, at det vel aldrig har været meningen, at få det indbetalte indskud betalt
tilbage. Hertil svarede dirigenten Ib Dam Schultz, at det var iorden at stille forslaget.
Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen var Bjarne Steiner, Claus Rudolf Hansen, Thorkild Lauridsen og Jane Weiland.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Bjarne Steiner, Claus Rudolf Hansen, Jane Weiland og Thorkild
Lauridsen.
Eli Nicolaisen foreslog og anbefalede Henrik Skovhus som nyt bestyrelsesmedlem.
Der var herefter skrifligt afstemning.
Der var genvalg af Bjarne Steiner, Jane Weiland, Thorkild Lauridsen, og nyvalg af Henrik Skovhus.
Bestyrelsen foreslog Ivan Laursen som suppleant og han blev genvalgt ved akklamation.
Bestyrelsen består herefter af:
Bjarne Steiner, Lars Bischoff, Erling Andersen, Tove Korsholm, Jane Weiland, Thorkild Lauridsen,
Henrik Skovhus, samt Ivan Laursen som suppleant.
Ad. Punkt 8. Valg af revisor:
Deloitte* Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som klubbens revisor.
Ad. Punkt 9. Eventuelt.
Henning Juul opfordrede til, at vi passer godt på vores medlemmer og skaffer nye medlemmer til
klubben, og viser hensyn på banen. Der er rigtig mange pensionister, der spiller i klubber i klubben på
hverdagene, som ingen rettigheder har og opfordres til, at følge de etiske regler for golfspil på banen
med ”at lukke en hurtigere bold igennem”. Claus Rudolf Hansen gjorde opmærksom på, at der ved det
årlige møde med formænd for klubber i klubben, bliver informeret om problemet, og der opfordres til
at underrette medlemmerne om, ” at lukke en hurtigere bold igennem”. Der kan opstå problemer når
der er mange gæster på banen.
Jørgen Jepsen kommenterede, at det er et generelt problem med ”at lukke en hurtigere bold igennem”,
og at der sendes en skrivelse rundt til alle medlemmer via hjemmesiden.
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Jens Christian Nielsen spurgte om, at når der forventes op imod 60 nye spillere fra andre klubber, hvad
vil det betyde for spil på vores bane i weekenderne. Bjarne Steiner oplyste at der hvert år er tilsvarende
afgang af medlemmer, og at det absolut ikke vil give problemer.
Mogens Beck foreslog mere synlighed af sponsorerne udenfor klubhuset. Der er synlige skilte med
sponsorerne i klubhuset, men kunne de ikke være mere synlige uden for på banen og foran klubhuset
med reklamer. Formanden gjorde opmærksom på at, vi forsøger at blive mere professionelle i at pleje
vores sponsorer. Jamie Ekins er i gang med at forny sponsoraftaler og nye tiltag.
Bjarne Nielsen spurgte om det ikke var en god ide med etablering af solseller ved klubhuset. Bjarne
Steiner oplyste at det var undersøgt, men det giver ingen økonomisk gevinst. Heri understøttede Kjeld
Nissen formandens svar, som er at solen ikke giver den energi der skal til, da der ikke er tilstrækkelige
solskins timer.
Bjarne Steiner takkede Claus Rudolf Hansen for hans indsats i bestyrelsen, vi blev valgt ind i samtidig
for 4 år siden, og har haft et godt samarbejde.
Bjarne Steiner takkede Ib Dam Schultz for god ledelse af generalforsamlingen.
Til sidst takkede formanden for en god dialog under generalforsamlingen og det pæne fremmøde. Tak
for opbakningen til bestyrelsens arbejde, vi vil stræbe os på, at det bliver endnu bedre næste år.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.
Referent: Tove Korsholm
Ribe den 26. februar 2018
Dirigent: ___________________
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