Aabybro Golfklub
Høbækgaard
Skeelslundvej 3
9440 Aabybro

GENERALFORSAMLING 2019
Referat af ordinær generalforsamling
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00
VUC, Teknologiparken 1, Aabybro

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Pontoppidan, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, beslutningsdygtig
samt at relevant materiale var fremlagt på klubben hjemmeside og i klubhuset
2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
Formanden aflagde den mundtlige beretning for sæsonen 2018, som startede med en flot
åbningsmatch med mange deltagere og stor opbakning fra sponsorerne Hotel Søparken og
Royal Unibrew. Formanden opfordrede medlemmerne til at melde sig til matcherne, da det
har knebet med tilmeldinger til de øvrige matcher hen over sæsonen.
Den varme sommer gav tørre baner og nye handicaps for de fleste spillere. Det var
nødvendigt med eftersåning af græs, da der var områder som var gået helt ud. Der arbejdes
stadig på banen med nedlægning af dræn, og det arbejde som er udført har vist sig, at det
fungerer.
Bestyrelsen modtog en opsigelse fra Jens Mølgaard som ønskede at prøve nye udfordringer.
Klubben ønsker Jens held og lykke i det nye job. Det gav pludselig travlhed hos de
tilbageværende greenkeepere som med ihærdig indsats i efteråret tog ansvar for opgaverne
og viste ejerskab samt viljen til at vi fik banen op at stå efter tørken, og klubben fik mange
positive tilbagemeldinger fra både spillere og greenfee spillere.
Ud over dræning er der også blevet fældet mange træer og Hus og Haveholdet er i fuld gang
med at plante 200 nye træer som Jørgen Skeel, Birkelse har sponseret klubben.
Klubbe har i år været repræse teret i DGU’s da arkstur eri g ed 1 da ehold og 2
herrehold. Dameholdet spillede sig frem til slutspillet for oprykning til 3. division som blev
afgjort på Fyn. Desværre måtte holdet tage hjem uden oprykning. Men flot resultat alligevel.
Der er igen i år blevet gjort en stor indsats fra alle de frivillige i klubben. Det er af stor værdi
for klubben, så stor tak til alle, der har ydet en indsats.
Der er kommet nye regler og der er afholdt 3 runder med undervisning. Ønskes der flere
undervisningsdage tager vi det op.
Formanden afsluttede med at sige tak til personalet og den øvrige bestyrelse for et godt
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Formand Ole Nøhr bød velkommen til generalforsamlingen, hvor 83 stemmeberettigede
medlemmer var fremmødt.
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samarbejde i 2018.
Jørn Christoffersen spurgte ind til hvorfor klubben havde afvist et samarbejde om
fritspilsordning med Skive Golfklub. Ole forklarede, at der havde være drøftelser, men at det
mundede ud i, at Skive og de klubber de samarbejde med ikke ønskede at udvide antallet af
klubber.
Den samlede beretning bliver sat på hjemmesiden sammen med referat og årsrapport.
Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskabet blev herefter godkendt
4. Budget
4. a. Fastsættelse af medlemskontingenter for næstfølgende år
Anders Madsen spurgte ind til, at det var en høj stigning med 200 kr. for en senior.
Kasserer Vagn Kongsted forklarede, at man har valgt at opkræve boldafgiften sammen med
kontingentet, i stedet for at have en separat opkrævning for boldafgift.
Der var endvidere spørgsmål til årstallet og hvilket budget dette medlemskontingent
vedrørte.
Vagn forklarede, at de kontingentsatser som skal til afstemning, er de satser som bestyrelsen
skal arbejde med til budget 2020. Det budget som er på generalforsamlingen nu er vedr.
2019, og de kontingentsatser blev godkendt i 2018.
Medlemskontingenter for 2020 blev herefter godkendt.
4. b. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Kasserer Vagn Kongsted fremlagde budgettet for 2019.
Lars Due spurgte ind til om der ikke kunne afsættes penge til beklædning i form af trøjer
eller tryk af logoer på elitens tøj, særligt når de er ude at spille i andre klubber.
Formand Ole Nøhr, mente, at det kunne der nok tages en drøftelse om, hvis det er en billig
løsning.
Budget for 2019 blev herefter godkendt.
5. Forslag til vedtægtsændringer
Udgår – Der er ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Carl Sivesgaard fra Revisor Team Nord gennemgik regnskabet for 2018. og kunne oplyse at
klubben i 2018 havde et overskud på 103.795 kr.
Revisionspåtegningen godkender klubbens regnskab.
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6. Indkomne forslag
Udgår – Der er ikke modtaget forslag.
7. Valg af formand
Formand Ole Nøhr

Valgt

Genvalgt for 2 år

Valgt
Valgt
Valgt

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for 2 år.
7. b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Rolighed
Claus Hansen

Valgt
Valgt

Begge suppleanter blev valgt for 1 år.
8. Valg af statsautoriseret/registreret revisor
Bestyrelsen foreslår Revisor Team Nord i Aabybro.
Revisor Team Nord blev genvalgt.
9. Evt.
Facebook. Rasmus Beltoft spurgte ind til hvorfor medlemmer ikke kan slå opslag op på
klubbens Facebookside. Hvorfor er man nødt til at kommenterer på klubbens egne opslag
for at få noget på siden, og hvorfor bliver de slettet.
Sekretær Mai Brøndum svarede, at mange af de kommentarer som medlemmerne slår op,
ofte er kritiske med undertoner, som ikke omtaler klubben i en god tone. Derfor er det kun
klubben som kan slå op på siden, da det er klubbens ansigt ud af til, og kritiske kommentarer
bliver fjernet, så vores gæster ikke skal opfatte klubben negativt.
Banepleje. Baneudvalgsformand John Andersen orienterede om, at klubben har haft besøg
af DGU, som har vejledt greenkeeperne i en bedre pleje af banen. Der er blevet taget
jordprøver, som er blevet analyseret, og der bliver derfor indført et nyt koncept for banens
pleje.
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7. a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Hans Kurt Mortensen
Michael Johansen
Jørn Vestergaard
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Greenkeeperstaben. Der blev spurgt ind til hvilken uddannelse og baggrund de nuværende
greenkeepere har for at passe banen, og om der ikke skal ansættes en ny greenkeeper.
Johan Andersen svarede, at klubbens greenkeepere har uddannelse inden for landbrug og
gartneri, og at de alle løbende kommer på de relevante kurser. De er alle erfarne inden for
feltet, og der er ikke planer om at udvide antallet. Der overvejes at ansætte en
sæsonmedarbejder i sommerperioden i forbindelse med afvikling af ferie mm.

Bruno Jensen spurgte ind til, om der ikke kunne købes en ny skærm til Golfbox, når der nu
var et overskud på 103.000 kr. Ole Nøhr oplyste, at der er blevet rykket flere gange for at få
problemet udbedret. Klubsekretær Hans Chr. Pedersen oplyste, at der endnu engang i ugen
op til generalforsamlingen, er blevet rykket for montering af den manglende komponent.
Preben Kristensen spurgte efter, hvornår er man elitespiller? Nina Munkholm svarede, at for
damer er det handicap 15, og for herrer er det 10.
Preben Kristensen spurgte endvidere, om eliten ikke skulle betale mere i kontingent, når de
lagde stort beslag på træneren. Randi Christensen svarede, at eliteafdelingen kan
sammenlignes med en sportsafdeling, og de repræsenterer begge niveauer i klubben.
Nina Munkholm efterspurgte flere deltagere til klubmesterskaberne og foreslog bestyrelsen,
at man foretog en spørgeskemaundersøgelse. Bestyrelsen noterede sig forslaget.
Herefter takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen samt de
fremmødte for god ro og orden mød ønske om en god sæson.

_________________________________
Jens Pontoppidan
Dirigent
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Randi Christensen spurgte efter en dato på en ny regelaften. Ole Nøhr svarede, at der vil
komme en ny dato snarest.
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