RIBE GOLF KLUB
Referat fra generalforsamlingen den 14.06.2021.
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.
Ib Dam Schultz bød velkommen til 65 medlemmer, der var mødt op for at deltage i den udsatte
generalforsamling, som under Corona-19 restriktioner, blev afholdt i Ribe Fritidscenter.
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:
Med udgangspunkt i den skriftlige beretning, der var udsendt til medlemmerne, aflagde formanden på
bestyrelsens vegne, en afkortet mundtlig beretning for året 2020 over de vigtigste emner, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsens arbejde.
Covid-19.
Nødvendige ændringer.
Lidt af hvert.
Kommunikation og Facebook.
Bane- og Klubhusudvikling.
Frivillige.
Økonomi.
Fremtiden.
Afslutning.

Formanden sluttede af med at sige, at han håbede at redegørelsen om beretningen og den skriftlige
beretning der er sendt ud, har givet en konstruktiv indtryk af Ribe Golf Klub. Ib Dam Schultz takkede
personalet for et godt samarbejde - det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Også en stor
tak for samarbejdet med bestyrelsen.
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Dirigenten sendte derefter formandens beretning til debat hos forsamlingen.
Henning Juel roste baneudvalget for en flot bane ”der ligner en rigtig golfbane”. Henning Juul mente,
at det er meget voldsomt i forhold til klubbens øvrige medlemmer, at så mange formiddagstimer er
blokeret til klubber i klubben. Henning Juel havde et forslag om at gå tilbage til gunstart med de regler
og begrænsninger der gælder for gunstart. Der blev yderligere foreslået, at et medlem i klubber i
klubben kan have til opgave at sikre et godt flow ved at køre rundt på banen.
Johnny Tonnesen spurgte, om der ved afvikling af klubturneringer kan vælges et teested der afspejler
ens spillestyrke. Hertil blev der svaret, at muligheden ligger i Golfbox, og der arbejdes med emnet.
Herefter blev formandens beretning godkendt ved akklamation.
Den udsendte beretning er tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Ad. Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Erling Andersen præsenterede årsregnskabet for 2020, som viste et overskud på 393.757 kroner.
Klubbens samlede aktiver udgør 8.181.749 kroner, og egenkapitalen udgør 5.605.510 kroner.
Erling Andersen viste via Power Point en oversigt over den økonomiske stilling, medlemsstatus for
2020, 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.
Jens Okholm har skriftligt spurgt ind til lønudviklingen i relation til realiseret for året 2019 og 2020
samt budgettet for året 2021. Det forklarede Erling Andersen med, at vi havde ansat en ekstra mand
med løntilskud i 2019, og i 2020 var der store udgifter til flytning af vandingsmaskine. I 2021 har vi
budgetteret med indkøb af fremmed arbejde fra en entreprenør, og dermed en deltidsansat færre.
Annette Winum spurgte ind til hvor udgiften til fremmed arbejde fra en entreprenør var konteret i
årsregnskabet, hvilket Erling Andersen har besvaret via mail til Annette Winum den 18.06.2021.
Herefter blev årsregnskabet godkendt ved akklamation.
Ad. Punkt 4. Forslag til budget og kontingent:
Erling Andersen fremlagde forslag til budget for 2021 med et overskud på 950.000 kroner, samt
forslag til uændret kontingentniveau i 2021, som blev gennemgået via Power Point.
Kontingenter for 2021 vil være således:
Kategorier
Året 2019 Året 2020
Året 2021
Juniorer under 19 år
400
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
5.900
5.900
Fleksmedlem*
2.400
2.500
2.500
Longdistance
2.000
2.000
2.000
Passivt medlem
600
600
600
Medlemsindskud
0
0
0
Incl. 4 stk. greenfeebilletter efter bestyrelsens bestemmelse*2021
Forslag til budget og kontingent for 2021 blev godkendt ved akklamation.
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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 Erling Andersen og Tove Korsholm, som var villig til genvalg, samt Lars
Bischoff, som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Erling Andersen og Tove Korsholm, samt nyvalg af Vagn Kjær
Nielsen.
Ved akklamation blev Erling Andersen og Tove Korsholm genvalgt, og Vagn Kjær Nielsen blev
nyvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ivan Laursen som suppleant og han blev genvalgt ved akklamation.
Bestyrelsen består herefter af:
Ib dam Schultz, Jørn Wind, Erling Andersen, Tove Korsholm, Thorkild Lauridsen, Helle Kalmayer
Hansen og Vagn Kjær Nielsen, samt Ivan Laursen som suppleant.
Ad. Punkt 8. Valg af revisor:
Deloitte* Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som klubbens revisor.
Ad. Punkt 9. Eventuelt:
Helge Boisen foreslog 7 minutters interval i stedet for 10. minutter ved tidsbestillingen. Det giver flere
spillere på banen. Hertil svarede Ib Dam Schultz, at bestyrelsen har drøftet intervallet i tidsbestillingen,
men mener at det vil give et bedre og roligere flow for spillerne, i det nuværende 10 minutter interval.
Gert Jensen spurgte ind til klipning af græsset venstre om søen ved hul 8, som ikke er spilbar p.t. Jørn
Wind forklarede at det har været drøftet mange gange, og at greenen vender mere rigtigt i forhold til
hullets naturlige flow, der er højre om søen og hullet spilles som anvist. Gert Jensen mente, at det
kunne blive farligt at spille højre om, i forhold til bolde fra hul 5.
Johnny Tonnesen spurgte hvordan midlerne i greenfeeklubben A11 bliver fordelt. Erling Andersen
svarede, at ud af de A11 greenfee der købes i Ribe Golf Klub beholder klubben forlods 200 kr. og
resten lægges i fælles pulje for de 4 greenfeeklubber. Ved årets opgørelse fordeles den fælles pulje
efter antal spillede runder i de forskellige klubber i året løb.
Peter Nielsen gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at det er vigtigt at bekræfte tidsbestilling og
ligeledes at afbestille tiden, hvis man bliver forhindret i at spille i A11 klubberne.
Elisabeth Schultz opfordrede også til at huske, at afbestille tiden på tidsbestillingen, hvis man bliver
forhindret i at spille. Så kan andre spillere disponere over tiden.
Dirigent Mogens Vinther takkede for en god og konstruktiv generalforsamling og foreslog hele
forsamlingen, at råbe et længe leve for Ribe Golf Klub.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.
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Referent: Tove Korsholm
Ribe den 14. juni 2021
Dirigent: ___________________
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