Referat af generalforsamling i Holsted Golfklub
tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19,00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget for 2017.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Punkt 1: Valg af dirigent: Knud Fredslund
Valg af referent: Søren Kristensen
Valg af 3 stemmetællere: H. P. Refsing, Henrik og Bent.
Punkt 2: Formandens beretning v/Kaj Arne Pedersen (se den tilsendte beretning)
Begynderudvalget v/ Ove Grosen (se den tilsendte beretning)
Matchudvalget v/ Elsa Fabricius (se den tilsendte beretning og matchplan for 2017)
Juniorudvalget og Regionsgolf v/ Eske Hansen (se den tilsendte beretning) Efterfølgende fik Kim
Pedersen ordet og berettede om hans træning med de unge spillere og ønsker for fremtiden.
Sponsorudvalget v/Mogens Krammer (se den tilsendte beretning)
Baneudvalget v/ Tage Jensen (se den tilsendte beretning)

Punkt 3: Regnskab, Status v/ Kasseren Bjarne Petersen (se den tilsendte beretning, regnskab.)
Bjarne oplyste at Bestyrelsen stadig arbejder med at stille krav om egne målere til både vand, el og
varme.
Punkt 4: Budget v/ Kasseren Bjarne Petersen
Budgettet for 2017 viser også et positivt resultat. Dog lidt mindre end i 2016.
Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen: ingen
Punkt 6: Forslag fra medlemmerne: ingen
Punkt 7: Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter
Der er iht. Vedtægter valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt valg af 2 suppleanter for 1 år.
På valg er Kaj Arne Pedersen (modtager ikke genvalg) + Bjarne Petersen (modtager ikke genvalg) +
Mogens Krammer (modtager genvalg) + Eske Hansen (modtager genvalg).
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog Carsten Mølgaard og Morten Fagerberg, som blev valgt uden mod kandidater.
Mogens Kramer og Eske Hansen, modtog genvalg uden modkandidater.
Valg af suppleanter: Genvalg til Brian Dahl og nyvalg til Knud Fredslund
Punkt 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg til Hartvig Knudsen og Leif Jepsen
Punkt 9: Eventuelt.
Bjarne Petersen opfordrede til de som vil købe Golfhæftet, til at gøre det i klubben.
Der er fundet 3 finansielle rådgivere til at forhandle den nye jordleje på plads ultimo 2017. Valget
faldt på Mogens Krammer, Robert Larsen og Morten Fagerberg
Elsa Fabricius sluttede med en stor tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer

Input fra medlemmerne:
Gert Hansen: Syntes godt om at man nu kan medbringe 3 gæster til halv greenfee. Og godt om
aftalen med Danske Bank, foreslog at sende en repræsentant til Danish Crown, for at skabe et
nærmere samarbejde.
Michael Mortensen: Bad den nye greenkeeper (Jan Andersen), som starter d. 1/3 2017, om at
præsentere sig og fortælle lidt om sit tidligere arbejdsliv.
Frede Nedergaard: Berettede om at han godt nok selv havde været med til at forhandle den
nuværende bane leje aftale igennem i sin tid, men syntes ikke aftalen fungerede optimalt. I den
nye aftale bør det gøres helt klart hvem der skal betale for hvad, f.eks. omlægning af greens,
grundforbedring og banereparationer. Fandt det også meget kritisabelt at der ofte er manglende
varme i klubhuset. Endelig opfordrede han bestyrelsen til at gøre brug af Dansk Golfunions jurister
ved genforhandlingen af kontrakten.
Peter: Hvis det ikke viser sig muligt at forhandle en ny tilfredsstillende kontrakt hjem, med
baneejeren er golfklubben så klar til at opgive banen? Eller er man klar til at købe banen?
Robert Larsen: Mente at baneejeren ikke tager sig af sin investering, men lader blot alt sejle, stod
det til ham skulle stolen stilles for døren overfor baneejeren hvis ikke andet var muligt.
Morten Fagerberg: Det nyvalgte bestyrelses medlem opfordrede til ro og betænksomhed, da der
er god tid til genforhandlingen af kontrakten skal finde sted, så der kan udtænkes ny strategi, og
flere forslag til forbedringer.
Niels Sørensen: Takkede den afgåede kasserer Bjarne Petersen for det fine stykke arbejde han
havde udført.
Fremmødte: ca. 80/85 medlemmer

Holsted d. 01.03. 2017
Dirigent: Knud Fredslund

Referent: Søren Kristensen

