Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling
Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande
Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent satser:
Gruppe
Nuværende
SENIOR (FRA 26 ÅR OG OPEFTER)
YNGLING (18-25 ÅR)
JUNIOR (UNDER 18 ÅR)
LONG DISTANCE
BOSIDDENDE I UDLANDET
PRØVEMEDLEM
PASSIVT MEDLEM

4250,2300,1.150,2.000,2.000,1000,300,-

Ændring

Fremtidigt

Indskud

+100,+100,+50,+100,+100,-

4350,2400,1200,2100,2100,1000,350,-

2100,700,0,0,2100,0,0,-

+ 50,-

5. Forslag fra bestyrelsen:
Junior ordning, frit spil for juniorspillere. ( max 3 pr. voksen greenfee spiller.)
Ordningen går ud på, at en greenfeespiller (fuldpris) kan have op til 3 juniorer med frit.
6. Forslag fra medlemmer: Ingen
7. Valg til bestyrelsen:
Niels Borgaard (modtager genvalg)
Kurt Bach
(modtager genvalg)
Frank Pedersen(modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter:
1. Suppleant Lis Hansen
2. Suppleant Erik Lauritzen

(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Partner revision AS
(modtager genvalg)
Revisionsfirmaet Peder Holt Aps (modtager genvalg)
10. Evt.
Bestyrelsen.

Formand Kurt Bach bød velkommen til den ordinære generalforsamling.
Ad. 1
Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af Advokat Jens Møller som dirigent.
Jens Møller blev valgt som dirigent.
Der var 65 fremmødte til generalforsamlingen.
Ad. 2
Formand Kurt Bach fremlagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Beretning vedlægges som særskilt bilag i sin helhed.
Niels Jespersen tilføjede til formandens beretning om det første år med Golfbox.
Banens belægning var gennemsnitlig på 20%.
Ad. 3
Kasserer Kirsten Pedersen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet vedlægges som særskilt bilag i sin helhed.
Ralf Løth spurgte om hvilket overskud cafeen havde givet.
Kirsten Pedersen svarede at overskuddet i cafeen var ca. kr. 100.000,00.
Eivind Pedersen spurgte om hvorfor klubbens tilgodehavende var steget markant.
Kirsten Pedersen forklarede at skyldes at klubben ikke havde fået moms tilbage endnu.
Edgar Jacobsen spurgte om alle nyanskaffelser var afskrevet 100%.
Kirstens Pedersen svarede at det kun drejede sig om indkøb som kontor inventar, EDB, bestik og
lignende.
Relf Løth spurgte om antallet af greenfeespillere var korrekt, da han ikke kunne få antallet til at
stemme
med greenfeebogen.
Kurt Bach svarede at det i greenfeebogen ikke var muligt at tælle sig til resultatet , da eksempelvis
Ikast højskole skriver en spiller i greenfeebogen , selvom de er 60 spillere.
Evald Stoltenborg spurgte om udgifter til renovation/rengøring ikke var høje.
Kurt Bach svarede at det er dyrt at holde et klubhus, tilføjede at vi gør hvad vi kan for at holde
udgifterne til rengøring så billige som muligt, blandt anden var der lige søgt efter en
til at gøre rent 2 timer hver morgen. Dette var et tiltag i stedet for at bruge et rengøringsselskab om
natten.

Evald Stoltenborg spurgte om varmen kunne styres individuelt i de enkelte rum.
Kurt Bach svarede at det kunne de, og at varmen blev reguleret ned den 3. Januar i udvalgte rum,
og Frank Pedersen og Ralf Løth løbende holde øje med forbruget.
Knud Erik Pedersen(vicevært) tilføjede at bl.a. omklædningsrummene, udvalgsrum og det halve af
cafe område havde været sat til 13 grader i vinter.
Viggo Fenger spurgte om Golf Shoppen gav en leje indtægt.
Kurt Bach svarede at det gjorde den ikke, da det var indlagt i lejekontrakten.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 4
Kirsten Pedersen fremlagde budget for 2010.
Medlemskontingent og indskud blev vedtaget af generalforsamlingen som følger:
Gruppe
Fremtidigt
Indskud
SENIOR (FRA 26 ÅR OG OPEFTER)
4350,2100,YNGLING (18-25 ÅR)
2400,700,JUNIOR (UNDER 18 ÅR)
1200,0,LONG DISTANCE
2100,0,BOSIDDENDE I UDLANDET
2100,2100,PRØVEMEDLEM
1000,0,PASSIVT MEDLEM
350,0,Mona Langballe spurgte om Børnekontingent på kr.300,00 ikke eksisterer mere.
Kurt Bach svarede at ingen havde brugt kontingentet, men at man ved henvendelse
i administrationen kunne købe et børnemedlemskab.
Arne Andersen foreslog at klubben skulle lave et 6 måneder prøve periode, for at få nye medlemmer
tilklubben.
Ralf Løth spurgte om Ikast, som annoncere med prøvemedlemskab for en krone uden indskud,
ikke ville give konkurrence om prøvemedlemmerne.
Kurt Bach svarede at bestyrelsen arbejder med flere forskellige ideer, bl.a. omkring indskud.
Gurli Madsen spurgte om ikke der kunne laves et kontingent, hvor der ikke måtte spilles
Lørdag + Søndag.
Kurt Bach svarede at han at der arbejdes på flere forskellige muligheder.

Ad.5
Kurt Bach orienterede om DGU's Junior ordning "Frit Spil", der giver max.3 junior spillere mulighed for at spille gratis
ifølge med en betalende senior spiller(fuld greenfee).
Kurt Bach fortalte at der var 135 tilknyttede klubber i Danmark, og i distrikt 2, det distrikt Brande Golfklub tilhører, er
det kun Brande der ikke er tilknyttet denne ordning.
Jan Helleberg tilføjede at denne ordning var en fantastisk ide og
ordningen ville komme til at trække mere omsætning til proshop og cafe.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 6
Forslag fra medlemmer : Ingen
Ad. 7
Valg til bestyrelsen.
Kurt Bach, Niels Borgaard, Frank Pedersen blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Ad. 8
Valg af Suppleanter:
Jan Helleberg valgt som 1. Suppleant.
Erik Lauritzen genvalgt som 2. Suppleant.
Ad. 9
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Partner revision AS genvalgt som revisor og
Revisionsfirmaet Peder Holt Aps genvalgt som revisor suppleant.
Ad. 10
Eventuelt
Arne Andersen spurgte om ikke sponsorerne kunne komme på hjemmesiden.
Kurt Bach svarede at de idag var på skærmene i klubhuset.
Niels Jespersen tilføjede at sponsorerne med tiden vil komme på hjemmsiden.
Emond Rahbek spurgte hvor man kunne se listen over klubber tilmeldt "fritspil" ordningen.
Kurt Bach svarede at det kunne man på DGUs hjemmeside.
Mona Langballe spurgte om ikke der kunne komme et gelænder op på trappen op til klubhuset,
da mange føler sig utrygge ved at går på den.
Kurt Bach svarede at man i bestyrelsen var enige i at et gelænder var ønskværdigt og at det igen
vil blive forelagt investor.
Lene Pedersen spurgte om det var muligt at opfører et toilet ved det kommende starterhus ved hul 1.
Kurt Bach svarede nej.

Margit Veng spurgte om det ikke var muligt at få en hjertestarter i klubhuset.
Kurt Bach svarede at det var noget der blev kigget på.
Kent Pedersen spurgte om rødvin til præmie for "nærmest hullet" ikke kunne laves om til Whisky.
Kurt Bach svarede at det i kommende sæson er lavet om til Whisky.
Bjarne Jensen spurgte om der ikke kunne laves en sti langs vejen ned til driving range.
Kurt Bach svarede at det ikke var noget bestyrelsen havde talt om,
men bestyrelsen ville være opmærksom på ønsket.
Bjarne Jensen spurgte om trappen ikke kunne få et gelænder. Trappen var ikke lavet korrekt, trinene
var for lange og det var farligt når stenene falder af. Bjarne Jensen mente ikke det var rigtigt tegnet af
arkitekten og det var heller ikke godt håndværk.
Kurt Bach svarede han ikke mente trappen var lavet forkert.
Inge Langballe tilføjede at hun ville give Bjarne Jensen ret i at trappen ikke var rigtigt lavet og hun
havde givet det tilkende til Niels Jespersen.
Kurt Bach svarede at gelænderet også var et ønske fra bestyrelsens side.

Referent: Niels Jespersen
Brande den 18. Marts 2010
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Dirigent

Kurt Bach

Advokat Jens Møller

