Referat fra Generalforsamling
Midtsjællands Golfklub
onsdag den 12. August 2020

1. Valg af Dirigent – Gert Jørgensen blev valgt

2. Formandens beretning
Formanden fremlagde årets beretning.
2048 - Henrik

Goodie bag + reduceret greenfee til gæster er et rigtig godt initiativ
Gæsterne er meget glade for ordningen

2954 - Birgitte

Er glade for at være blevet medlem og roser den gode velkomst de har fået i
klubben.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kasseren fremlagde regnskab og budget - begge blev godkendt af generalforsamlingen.
390 - Arne

Hvordan med greenfee-indtægterne i forbindelse med Corona. Forventer vi at
de falder?
Greenfee er en variabel indtægt og udgift, og påvirker derved ikke klubbens
regnskabsmæssige overskud.

4. Forslag fra bestyrelsen
Der er fra bestyrelsens side forslag til vedtægtsændring
2954 - Birgitte

Foreslår at varsles eller behandles ændres til varsles og behandles

1285 - Berit

Forslår at varsles og behandles ændres til behandles

554 - Hans-Henrik

kommenterede på Bestyrelsens forslag om
kun at opkræve ekstra-ordinært kontingent, hvis det besluttes på en
ekstraordinær Generalforsamling.
Jeg kan godt tilslutte mig dette forslag, da det løser problemet med uvarslede
ekstra-ordinære kontingent-stigninger. Men må konstatere, at det er et
afværge-forslag for at undgå mit forslag fra sidste Generalforsamling.
På Generalforsamlingen i 2019 foreslog jeg, at klubben ændrede
regnskabspraksis, så man i marts lagde budget for det år som allerede var
startet i januar. Vi benytter uden problemer denne praksis i Roskilde
Tennisklub med samme størrelse og forretningsomfang som Midtgolf.
På den måde vil man slippe for at skulle budgettere helt op til 22 måneder
frem i en usikker fremtid.
Med dette forslag ville man også slippe for det vi har hørt i dag, at Midtgolf
gerne vil ansætte Jonas Wendelboe fuldtids som træner fra 2021, selv om det
er en udfordring, da det ikke er budgetlagt i budget 2021 tilbage i 2019!
Forløbet omkring mit forslag på Generalforsamlingen i 2019 var i øvrigt helt
uvirkeligt. Så snart jeg havde stillet forslaget (og inden generalforsamlingen
havde diskuteret det), blev jeg diskret spurgt af dirigenten om jeg ikke ville
trække forslaget igen – for Bestyrelsen gik ikke ind for den løsning.
Jeg mener ikke at Bestyrelsen kan behandle indkomne forslag på den måde.
Jeg nægtede at trække forslaget, som så blev diskuteret af Generalforsamlingen der ved afstemning pålagde Bestyrelsen at undersøge forslaget
nærmere. Det har Bestyrelsen så ikke ønsket, men har stillet et alternativt
forslag.
Det er de i deres ret til.
Men jeg vil så gøre opmærksom på at hverken mit forslag eller den
efterfølgende beslutning truffet af Generalforsamlingen fremgår af det
officielle
2019 referat ------ og man har altså ikke ret til at lave et referat uden at
beskrive alle forslag og de beslutninger der blev taget på Generalforsamling

392 - Ole

Spørger til om der også er en ændring for §5
Det er der og det behandles efter ændringen af §4

2933 -Hans Jørgen Spørger ind til hvad en ekstraordinær stigning kan være i kr.?
De 2 gange der er lavet ekstraordinære stigninger, har det være 500 kr.
756- Erling

svarede at en kontingentforhøjelse i 2022 nok ville blive i 100-200 kr.
intervallet, men det var endnu ikke defineret.

Både forslaget om ændring af § 4 og §5 godkendes af generalforsamlingen.

Forslag om indkøb af Trackman til klubben
2048 - Henrik

Vil det være muligt at klubben kan låne de Trackman der er tænkt indkøbt til
simulatorerne om sommeren.
756 – Erling

svarede: Det har været diskuteret og er bestemt en mulighed.

2639 - Annie

Hvad er en trackman? Hvad er værdien for os? Forsvinder simulatorne?

1 - Hans Larsen

Hans Larsen gav mulighed for gratis spil på simulatorerne da de er nedslidte.
Der vil ikke blive gratis spil næste år.

2297 - Jørgen

Roser anvendelse af Trackman i simulator - som at spille på en rigtig golfbane.
Han har prøvet det i Grøndalscentret

2908 - Michael

Er det køb eller leje?
Hans leaser 3 stk. simulatorer og klubben køber 1 stk. til klubben.

392 - Ole

Er det leje/køb/lease for klubben?
756 Erling: Da det er dyrere at lease, ønsker klubben at købe den.

55 - Kurt

Ønsker at få oplyst hvad der stemmes om? Hvad er en Trackman.
Det blev forklaret

554 - Hans

Er det ikke muligt at søge fondsstøtte til indkøb af Trackman
756 Erling: Klubben har søgt den store pulje hos DGI om dette, men fik afslag.

2297 - Jørgen

Smørum anvender Trackman - Det er godt.

1377 - Kim

Beskriver at det er et redskab for trænerne og kan derfor kun anbefale det.

Forslaget blev godkendt med 54 stemmer for, 2 imod, 1 blank og 1 ugyldig

5. Valg til bestyrelsen
Formand Erling Hviid er på valg og ønsker at genopstille. Valgt uden afstemning.
Valg af medlem til bestyrelsen: Tommy Petterson er på valg og ønsker genvalg
Gregers Hastrup stiller ligeledes op til posten.
Tommy vælges til bestyrelsen med 29 stemmer - Gregers Hastrup modtog 26 stemmer
1881 - Lone

Man kan ikke stille op uden at være til stede.
Det kan man godt.

1377 - Kim

Uddyber med. at man ikke kan foreslå en der ikke er tilstede, men altså godt
kan vælge en på fuldmagt.

Valg af suppleanter
Opstillede: Henning Laen Sørensen, Michael Mildahl og Gregers Hastrup
Valget forløb således:
Henning Laen Sørensen
Michael Mildahl
Gregers Hastrup

24 stemmer
37 stemmer
41 stemmer

Michael Mildahl og Gregers Hastrup er valgt som suppleanter.

Valg af revisor
Genvalg
Valg af revisorsuppleant
Genvalg

6. Evt.

1855 Anders

Ønsker sikkerhedsbarriere ved hul 3 og evt. også ved hul 14
Der laves skilte til Tee 3. og 9 så ingen må gå frem til tee 3 hvis der slås ud på
hul 9, og der må ligeledes ikke slås ud på hul 9 hvis der er spillere på hul 3.

2875 Annette

Synes der skal kvinder i bestyrelsen og opfordrer til lobbyarbejde op til næste
generalforsamling.

2807 - Merete

Kunne man klippe hækken ved driving range, det er svært at komme forbi
andre.
Det er løst

2297 - Jørgen

Synes man skulle overveje at udvide 6-huls banen til 9 huller
Hans Larsen svarer at det kan gøres hvis der er 500.000 man ikke lige ved hvad
man skal bruge til. Og det er der ikke lige nu. En udvidelse af terrænet kræver
en ændring i lokalplanen.

1641 - Lenny

Stadig flere bunkere der er for hårde.
Erling svarede at planene er at opgradere de bunkere som stadig mangler i
løbet af vinteren.

1285 - Berit

Kunne der komme flere river i bunkeren mellem hul 3 og 9.
Takkede endvidere for den store støtte til indsamlingen til Børneafdelingen på
Holbæk Sygehus. Det var en fantastisk dag.

1 - Hans Larsen

Corona August og september
Det forsøges at friholde klubhuset for arrangementer udefra, og loungen er
indrettet til dette formål. Der vil dog være 3 datoer i efteråret, hvor klubhuset
bruges til konfirmationer og derfor er lukket.

Dato: __________________________

Dato____________________________

Erling Hviid

Gert Jørgensen

Formand

Dirigent

