Generalforsamling Solrød Golfklub

torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19:00

Formanden ved Pia Hansen (PH) bød velkommen til Solrød Goldklub ordinære generalforsamling.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Som det første punkt på dagsordenen blev Poul Kronvold (Pk) valgt som aftenens dirigent.
PK kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dermed også var fuldt
beslutningsdygtig. PK gennemgik dagsordenen og kunne konstatere, at der ikke var nogen forslag hverken
fra medlemmer eller bestyrelsen, så derfor udgik disse punkter. Der var ingen bemærkninger til
dagordenen.
Der var mødt 43 medlemmer op, heraf var et enkelt medlem passivt.
Pkt. 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.
Da PH mente, at alle havde læst beretningen, som var sendt ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen, var der ingen grund til at genfortælle det.
PH fortalte, at der i februar var blevet afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt
på dagsordenen var kontingentfastsættelsen. Der havde været en god dialog og en afstemning, som viste,
at bestyrelsens forslag blev nedstemt. Bestyrelsen fik mandat til at kigge på den aftale, der er mellem
Solrød Golfklub og baneejer Flemming Hyveled, om den evt. skulle opsiges.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev aftalen diskuteret frem og tilbage. Bestyrelsen kom frem til, at
aftalen ikke bliver opsagt med begrundelsen et meget lille antal medlemmer, yderlig kontingent forhøjelse
og endelig det vil sikkert ikke give ændret forhold. På pay and play friedage skal alle benytte sig af
boldrenden. Øvrige bemærkninger fra den ekstraordinære generalforsamling er taget til efterretning.
Herudover kunne PH fortæller, at gården ventes færdiggjort snarest og opfordrede alle medlemmerne til at
bruge ris- og roskassen, såfremt Flemming Hyveled (FH) ikke leverer varen.
Bestyrelsen vil i den kommende sæson bruge kræfterne på at gøre klublivet endnu bedre samt hverve nye
medlemmer.
Jan Garmund (JG), 1095: Jeg vil gerne rette en fejl i beretningen. Jeg er kommet til at skrive den forkerte
vinder af herreklubbens Solcup. Finalen var et opgør mellem Mogens og Torben med sidstnævnte, som
vinder.
Da der ikke var yderlig bemærkninger til beretningen kunne PK konstatere, at den blev enstemmigt
vedtaget.
Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Lars Østergaard (LØ) mente, at regnskabet var en gyser som endte med et underskud på t.kr. 55 mod et
budgetteret underskud på t.kr. 25. Underskuddet er hovedsagligt opstået på grund af en medlemsnedgang
på 45 medlemmer, og hjemmesiden blev dyrere end beregnet. Herefter gennemgik LØ de væsentligste
poster.
Søren T Larsen (STL) 725: Hvor meget hentes der på kontingent forhøjelsen?
LØ: kr. 80,- pr. medlem. Vi betaler 90% af kontingentet til FH.
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Ole Würst (OW): Kan vi skære i revisionshonoraret?
LØ: Vi har talt med FH om det. FH kan ikke forstå, at vi har et underskud – han vil dog vende tilbage
omkring hans krav til revisor. Revisionen laver ikke ret meget, fordi han får et færdigt regnskab fra os.
FH skal have tillid til os.
Steen Christensen 1396: Egenkapitalen er på t.kr. 230. Hvor længe kan klubben fortsætte?
LØ: Regnskabet 2016 viser ekstraordinært stort underskud. Ifølge budgettet for den kommende sæson vil
underskuddet ende på t.kr. 7. Budgettet er lavet på samme antal medlemmer.
Johnny Pedersen (JP) 646: Der er brugt kr. 9.600,- til annonceudgifter. Ifølge aftalen skal FH betale 90%
LØ: Det var på klubbens initiativ, at der var en annonce i golfavisen i 3 måneder. FH betalte noget af denne
regning, men ikke forholdsmæssigt.
Mogens Kristensen (MK) 1413: Udgiften til revision er helt ude af proportioner. Der står i vedtægterne, at
det skal være en statsautorisret revisor. Der står ikke, at det skal være Beierholm.
LØ: Valg af revisor skal godkendes af FH. Så længe FH bruger Beierholm, skal vi bruge den samme.
Udgiften er himmelråbende, og vi håber på et ok til at forhandle honoraret ned.
MK: Der står autoriseret revisor og ikke Beierholm
PH : Vi undersøger det.
Steen: FH har vetoret. Vi kan ikke lave om på omkostningen, så længe FH har vetoret.
LØ: Vi har taget hul på dialogen om en lettere revision. FH skal sige ok. Vi arbejder videre med sagen.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
LØ: Budgettet for det kommende år viser et underskud på t.kr. 7. Dette kan måske ændres ved en
forhandling omkring udgiften til revision. Vi kan ændre vores omkostningsstruktur. Vi er ikke længere
afhængige af, at vi skal bruge Bodils Køkken.
Budgettet er lavet på baggrund af 225 medlemmer. Vi ved jo ikke, hvor mange der evt. melder sig ud, når
opkrævningerne til den nye sæson kommer ud.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 Forslag fra medlemmer. Ingen indkomne forslag
Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Ingen indkomne forslag.
Pkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pia Hansen og Susanne Jonsson blev begge valgt for en periode på 3 år.
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Pkt. 8 Valg af suppleanter
Poul Kronvold blev valgt til 1. suppleant og Jan Garmund som 2. suppleant.
Pkt. 9 Valg af revisor
Robert H. Hansen (RHH) 1461: Det er bondefangeri. Vi må kunne tilkendegive vores utilfredshed.
PK: Bestyrelsen har taget valget af revisor til efterretning. Bestyrelsen arbejder videre med FH omkring valg
af revision.
MK: I §16, stk. 2. står at Solrød Golfklub skal have regnskabet godkendt af en statsautoriseret revisor som
FH har godkendt. Det er nødvendigvis ikke den samme, som FH selv bruger,
LØ: Mogens har ret men FH vil fravige Beierholm? To revisorer vil vanskelgøre tingene. Tror ikke vi når
særligt langt, FH vil sige nej.
MK: FH kan ikke sige nej så længe det er en statsautoriseret revisor.
LØ: FH skal godkende
Steen: FH skal godkende alle dem, vi kommer med. Vi skal prøve at påvirke FH.
LØ: Vi vil arbejde på en ændring pga. de store omkostninger. Vi kan få en bilagskontrol til halv pris. Jeg tror
og håber på et godt resultat.
Bendt Pedersen (BP) 557: Ved en bilagskontrol skal der vælges en intern revisor.
LØ: FH skal forstå muligheden.
Valg af revisor blev vedtaget med følgende stemmer: For = 8, i mod= 4. resten hverken for eller i mod.
Pkt. 9 Eventuelt.
Steen: Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, som til tider kan være hårdt, fordi FH er svær.
Det er en god klub med 250 medlemmer, og 30-40% af medlemmerne deltager i turneringerne. Vi har det
godt socialt.
BP: Jeg vil gerne opfordre alle til at hjælpe med at skaffe et medlem hver. Det er en god pensionistbane, og
vi har det godt socialt.
Comment [SJ1]:

MK: På den ekstraordinære generalforsamling talte vi om banens tilstand. Hvad hvis banen ikke holdes,
som der står i vedtægterne?
PH: FH siger, at Kenneth kommer tilbage, og banen nok skal stå fint til april. Vi bliver nødt til at gøre noget
alle sammen.
Helge Lauritsen 932: Talte med FH omkring de sorte fugle. FH siger, det er biller, og det vil koste t.kr. 100 at
sprøjte mod billerne. FH ved ikke, hvad der ellers kan gøres.
Jørgen V. Christensen 1328: Hvorfor er det FH, der opkræver kontingent? Hvor står det, at det er FH og ikke
klubben? Kan vi holde penge tilbage?
Spørgeskemaer ved udmeldelse?
Kunne det være en idé at give præmie for at skaffe medlemmer?
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Og endelig. Ældre ændre sig. Vi evner ikke det samme som tidligere f.eks. vandladning, ingen fart i
golfkøllen. Vi betaler turneringsfee uden at vinde. Hvad med at ændre præmiestørrelse, så der kunne blive
lidt til klappepræmier?
PH: FH fastsætter kontingent - vi opkræver. Vi kan ikke give præmier for nye medlemmer – det er der ikke
økonomi til. Vi vil gerne kigge på evt. klappepræmier.
LØ: Vi spørger allerede nu medlemmer, hvorfor de melder sig ud. Forklaringerne er ofte noget, vi ikke kan
gøre noget ved som f.eks. ikke tid nok til at spille, sygdom eller vil benytte golfhæfte.
Lene Jakobsen (LJ) 197: Rengøring af klubhus. Toiletterne er uhumske. De er møgbeskidte – der mangler
sæbe og papir. Kaffemaskinen har været itu længe.
PH: Vi vender det med FH. Husk at bruge ris og roskassen.
LJ: Der skal gøres rent. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal gøre det.
PH: Vi skal kræve, at der bliver gjort rent.
OW: Rengøring og vedligeholdelse af udendørsmøblerne. Hvad med en arbejdsweekend?
RHH: Det er blevet nævnt, at vi ikke længer behøver at bruge Bodil.
PH: Vi er i gang med at undersøge, hvor vi kan få mad fra. Vi behøver ikke at bruge Bodils køkken mere.
Jan Garmund (JG) har møde med Bodil på lørdag omkring smørrebrød til Regionsgolf.
JG: Fællesarealer og maling af møbler kan godt laves på en hyggelig arbejdsweekend, så længe FH betaler
maden.
Søren V : To ting. Jeg vil gerne fortsætte med at lave julefrokost til bestyrelsen, og så er jeg lige blevet
morfar .
LJ: Brugsen leverer godt smørrebrød, og de har søndagsåbent.
PH. Vi er åbne for forslag.
Steen: Problem, hvis holdlederen skal hente maden til regionsgolf.
PK. Takkede for god ro og orden.
PH: Takkede for en hurtig generalforsamling. Takkede for hjælpen til alle arrangementer i klubben. Det er
svært at holde hjulene i gang uden hjælp. Tak til bestyrelsen samt tak til Poul for at styre
generalforsamlingen.
Tak for i aften med håbet om en god sæson 2017.
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