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RIBE GOLF KLUB 

Referat fra generalforsamlingen den 26.02.2020 

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 til 180 medlemmer. Det er en stor fornøjelse at se så mange møder op 
for at deltage i vores generalforsamling, som igen i år blev afholdt i Ribe Fritidscenter. 

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Poul Karstensen, der takkede for tilliden. Dirigenten kunne herefter konstatere, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. 

Ad. Punkt 2. Formandens beretning: 

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne en fyldig beretning for året 2019 som i hovedtræk udgjorde: 

• Tilbageblik over årets gang.                                                                               

• Udvikling af klubben. 

Bjarne Steiner fremhævede, at året 2019 var et hårdt år, der startede med at være særdeles presset, da 
vores bane led ekstrem under tørken i 2018. Vi har investeret i en vandingsmaskine, som har medført 
større vandforbrug og vandafgift. Men som året skred frem, da kom banen i bedre stand. Derudover 
omtaltes baneudviklingsplanen som endeligt er godkendt af Esbjerg kommune. Der arbejdes for tiden 
på at få driving ranges gjort færdig med nyt et udslagshus. Og det videre arbejde med baneudviklings-
planen gennemføres efterhånden, som der er økonomi til det. Golfklubbens 40 års jubilæum i 2019 har 
været en stor succes, med mange positive tilbagemeldinger fra greenfee spillere. Der er kommet mange 
nye medlemmer fra Toftlund Golfklub, som vi byder hjertelig velkommen, og håber de bliver godt 
integreret i vores golfklub. Der vil blive holdt velkomstarrangementer her i foråret for nye spillere.  

Formanden sluttede beretningen af med en stor tak til klubbens medlemmer, der i årets løb har hjulpet 
med til at Ribe Golf Klub er et godt sted at være. Tak til frivillige og tak til de mange der er med til at 
skabe en god stemning. Til slut en tak til medarbejderne for et godt samarbejde. Og tak til den øvrige 
bestyrelse for samarbejdet for året der er gået.  
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Dirigenten sendte formandens beretning til debat hos forsamlingen.  

Claus Rudolf Hansen undrede sig over at der i formandens beretning ikke blev nævnt noget om 
klubber i klubben. 

Hertil svarede Bjarne Steiner, at det selvfølgelig ikke skal opfattes som glemt omtale, men at det er en 
stor gevinst for Ribe Golf Klub at vi har så mange klubber i klubben, og at det er en kæmpe ressource.  

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 2019, som viste et underskud på 180.640 kroner. 

Klubbens samlede aktiver udgør 8.106.551 kroner, og egenkapitalen udgør 5.257.207 kroner. 

Erling Andersen viste via Power Point en oversigt over den økonomiske stilling, medlemsstatus for 
2019, 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.  

Ole Vistesen opfordrede den nye bestyrelse til at omlægge realkreditlån til et 30 års lån, og foreslog 
provenuet anvendt til baneudviklingsplanen, så vi hurtigst muligt kan få baneplanen realiseret. 

Hjalmar Hansen spurgte hvorfor feriepengene var indfrosset, og ikke blev udbetalt medarbejderne. 

Erling Andersen svarede, at det er et led i overgangsreglerne til den nye feriepengelov, som træder i 
kraft den 1. september 2020. 

Herefter blev årsregnskabet godkendt ved akklamation.  

Ad. Punkt 4. Forslag til budget og kontingent: 

Erling Andersen fremlagde forslag til budget for 2020 med et overskud på 100.000 kroner, samt 
forslag til kontingent forhøjelse på 100 kr. for 2020, som blev gennemgået via Power Point.  

Kontingenter for 2020 vil være således: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Borch spurgte om mulighed for refusion fra momspuljen på ca. 100.000 kroner er indregnet i 
budgettet for 2020 og mente, at det var en god ide, at bruge pengene til baneudviklingsplanen. 

Bjarne Steiner svarede, at det ikke er behandlet i bestyrelsen, og først herefter kan indgå i budgettet, 
når flere end 100 medlemmer har indbetalt 200 kroner som gave til klubben.  

Kategorier Året 2018 Året 2019 Året 2020 
Juniorer under 19 år 800 400 400 

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 5.900 

Fleksmedlem* 2.400 2.400 2.500 

Longdistance 2.000 2.000 2.000 

Passiv medlem 600 600 600 

Medlemsindskud 0 0 0 

Incl. 4 stk. greenfeebilletter efter bestyrelsens bestemmelse*2020 
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Anne Marie Schmidt var usikker på om det var et engangsbeløb på 200 kroner for indeværende år, 
eller om der fremadrettet hvert år skal indbetales et gavebeløb. 

Formanden konstaterede, at det var hvert år der indbetales frivilligt 200 kroner i gave til klubben. 

Forslag til budget og kontingent for 2020 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) 

Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg til bestyrelsen var Bjarne Steiner, Jane Weiland, Thorkild Lauridsen og Henrik Skovhus. 

Bjarne Steiner og Jane Weiland ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Thorkild Lauridsen og Henrik Skovhus, samt nyvalg af Ib Dam 
Schultz og Helle Kalmayer Hansen.  

Jørn Wind blev foreslået og anbefalet af Poul Erik Pitters som nyt bestyrelsesmedlem. 

Det var herefter skriflig afstemning. 

Der var genvalg af Thorkild Lauridsen og nyvalg af Ib Dam Schultz, Helle Kalmayer Hansen og Jørn 
Wind til bestyrelsen.  

Bestyrelsen foreslog Ivan Laursen som suppleant og han blev genvalgt ved akklamation.  

Bestyrelsen består herefter af:  

Lars Bischoff, Erling Andersen, Tove Korsholm, Thorkild Lauridsen, Ib Dam Schultz, Helle Kalmayer  
Hansen og Jørn Wind, samt Ivan Laursen som suppleant.  

Ad. Punkt 8. Valg af revisor: 

Deloitte* Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som klubbens revisor. 

Ad. Punkt 9. Eventuelt: 

Thorkild Hansen fremlagde en ide og forslag til, at der indrettes et træningscenter i loftrummet over 
bagrummet. Der kan indrettes puttingbane, indspilsbane og golf simulator.   

Poul Schmidt bemærkede, at man har haft mange gode initiativer fremme - nu her fra Thorkild Hansen 
og sidste år fra banearkitekten. Det koster rigtig mange penge at lave ændringer af hul 7 og hul 12. For 
at resultatet skal blive godt og sikkert vil det koste mindst 2 millioner kroner. Han opfordrede den nye 
bestyrelse til at få samlet oplysninger ind og lave et ordentligt budget, inden vi fortsætter med at tonse 
derudad. 
 

Peter Nielsen kommenterede, det havde været en god generalforsamling, og at klubben ser fremad. 

Forslag til nyt slogan: VI SER FREMAD. 

Nicolaj Wiuff blev præsenteret som ny golftræner i klubben. Og Nicolaj Wiuff fortalte om kommende 
undervisning i hold hver tirsdag gennem hele sæsonen, med undtagelse af juli måned. 
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Lars Bischoff takkede Bjarne Steiner, Jane Weiland og Henrik Skovhus for samarbejdet i bestyrelsen. 

Bjarne Steiner takkede Poul Karstensen 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 2020. 

Generalforsamlingen blev herefter hævet.  

Referent: Tove Korsholm 

Ribe den 26. februar 2020 

 

Dirigent: ___________________ 

 

 


