RIBE GOLF KLUB
Referat fra generalforsamlingen den 27.02.2019
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.
(Ingen forslag til vedtagelse)
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, og var stolt af, at 175 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 2018 som i hovedtræk udgjorde:
•

Året overordnet.

•

Fremtiden.

Bjarne Steiner fremhævede, at der i 2018 var investeret i en miljøvenlig vaskeplads til rengøring af
maskiner, nyt slibeudstyr til værkstedet, og etablering af bredbånd i klubhuset. Derudover omtaltes
Golfklubbens 40 års jubilæum i 2019, samt en baneudviklingsplan, der efter generalforsamlingen
bliver præsenteret for medlemmerne.
Formanden sluttede beretningen af med en tak til klubbens medlemmer for deres opbakning omkring
klubben, og en stor tak til medarbejderne for deres store positive indsats, Til slut en tak til bestyrelseskollegaer for året der er gået og ønskede alle medlemmer i Ribe Golf Klub et godt golf år i 2019.
Dirigenten sendte formandens beretning til debat hos forsamlingen.
Herefter blev formandens beretning godkendt ved akklamation.
Beretningen vil i sin helhed blive tilgængelig på klubbens hjemmeside.
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Ad. Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Erling Andersen præsenterede årsregnskabet for 2018, som viste et overskud på 219.715 kroner.
Klubbens samlede aktiver udgør 8.629.827 kroner, og egenkapitalen udgør 5.429.347 kroner.
Erling Andersen viste via Power Point en oversigt over den økonomiske stilling, medlemsstatus for
2018, samt oversigt over udviklingen inden for økonomi, greenfee indtægter, og medlems forhold.
Der blev redegjort for de væsentligste årsager til afvigelse fra budgettet, herunder medlemsforhold.
Herefter blev årsregnskabet godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 4. Forslag til budget og kontingent:
Erling Andersen fremlagde forslag til budget for 2019 med et overskud på 100.000 kroner, samt
forslag til kontingent for 2019, som blev gennemgået via Power Point.
Kontingenter for 2019 vil være således:
Kategorier
Året 2017 Året 2018 Året 2019
Juniorer under 19 år
800
800
400
Ungseniorer under 25 år
2.000
2.000
2.000
Studerende over 25 år
2.000
2.000
2.000
Seniorer over 25 år
5.800
5.800
5.800
Fleksmedlem*
2.400
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*2019
Jesper Skovmose spurgte om bestyrelsen havde budgetteret med golfklubbens 40 års jubilæum i år.
Svaret var nej, der er ikke afsat midler til jubilæums arrangement.
Poul Schmidt undrede sig over at elforbruget var stigende og varmeforbruget var faldende i sidste års
regnskab. Hertil svarede Bjarne Steiner, at det skyldes ændring i opkrævningstermin for elafregning,
samt ændret varmesystem.
Bjarne Clement spurgte om der blev ført statistik over greenfee spillere af anden nationalitet, eksempelvis for juli måned. Dette er ikke tilfældet.
Forslag til budget og kontingent for 2019 blev sat til afstemning og godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen:
(Ingen forslag til vedtagelse)
Ad. Punkt 6. Forslag fra medlemmerne:
(Ingen forslag til vedtagelse)
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Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen var Erling Andersen, Tove Korsholm og Lars Bischoff.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Erling Andersen, Tove Korsholm og Lars Bischoff.
Der var genvalg af Erling Andersen, Tove Korsholm og Lars Bischoff ved akklamation.
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:
Jørgen Strøm gjorde opmærksom på at i 2019 kan spillere deltage på hold i Danmarksturneringen og
på hold i Regionsgolf uden nogen form for spærring mellem de to turneringsgrupper. Dette var en
opfordring til at melde sig til turneringerne, da der mangles spillere.
Peter Borch takkede afgående Ib Dam Schultz for hans store indsats som formand for Sydjysk Open.
Og samtidig opfordrede han frivillige hjælpere til at melde sig til kommende opgaver ved afviklingen
af Sydjysk Open i 2019. Tilmeldingen foretages til Malene Overgaard på kontoret.
Bjarne Steiner takkede Mogens Vinther for god ledelse af generalforsamlingen.
Til sidst takkede formanden for det pæne fremmøde. Tak for opbakningen til bestyrelsens arbejde, og
ønskede alle et godt golfår 2019.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.
Referent: Tove Korsholm
Ribe den 27. februar 2019
Dirigent: ___________________
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