Jernene

Referat

Herreklubben i Brøndby golfklub

Generalforsamling i Jernene
Tirsdag den 31. oktober 2017
Kl. 18:30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Hansen
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Finn U. Andersen
3. Formandens Beretning 2017
4. Fremlæggelse af revideret perioderegnskab
Regnskabet vedlægges for perioden 1/1 til ca. 15/10
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den første tirsdag i april
måned 2018 for godkendelse af revideret endeligt regnskab for hele 2017 perioden
(1/1 til 31/12)
5. Kontingentfastlæggelse for 2018 herunder budget for 2018
Kontingent for 2018 er på forrige generalforsamling (4. april 2017)
allerede vedtaget til at være 300,00 kr.
Budget vedlagt som en del af regnskabet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4 personer vælges for 2 år (ulige år)
Casper Graugaard (1294), er ikke på valg
Leif Jacobsen (1542), er ikke på valg
Per Rasmussen (1703), er ikke på valg
Hasse Rønnov (432), er på valg og modtager gerne genvalg
Knud Striib Nielsen (992), er på valg og modtager gerne genvalg
Dennis H. Møller (936), er på valg og ønsker ikke at fortsætte
Finn Ulbæk Andersen (708), er på valg og modtager gerne genvalg
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslå genvalg af Kai Dinesen, (232) er villig til genvalg
8. Forslag fra bestyrelsen
Der er ingen forslag fra bestyrelsen
9. Forslag fra medlemmerne.
Kai Dinesen (232) foreslår følgende ændring til vedtægternes § 10:
• Regnskabsperioden ændres i 2018 til at være fra 1/1 til 30/9
• Regnskabsperioden ændres i 2019 og fremover til 1/10 til 30/9
Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal fremsendes til Jernene’s
mailadresse jernene@gmail.com og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
10. Eventuelt
Brøndby den 11. oktober 2017

Referat:
Ad 1.
Ole Hansen blev valgt til dirigent med akklamation, og dirigenten konstaterede
herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. vedtægter.
Herefter gik dirigenten over til dagsordenen.
(tilstede ved generalforsamlingen var 43 godkendte medlemmer)
Ad 2.
Finn U. Andersen blev valgt til referent
Ad 3.
Formand Casper Graugaard gennemgik året 2017, som endte med 104 medlemmer
(8 nye medlemmer), heraf 87 deltagende medlemmer i præmierækkerne.
Disse 87 medlemmer har hele sæsonen været fordelt med 29 medlemmer ihv.
”Hajerne”, ”Stræberne” og ”Ormedræberne”
- CG fortalte om de ting vi i bestyrelsen havde brugt tid på gennem sæsonen:
* Hverve nye medlemmer
* Udfordringer med at få godkendt vores nye kasserer (besværlig proces med Nordea)
* Weekend turen, som desværre endte med at blive aflyst (manglende deltagerantal)
* ”Spil på fremmed bane” – vi kunne ikke nå at arrangere anden tur
* Ryder Cup med Køge Golfklub – blev ikke til noget i år
* Året Jern (regler og præmie) – endte med laveste hcp. og vinpræmie samt en plade
med navn, som nu er ophængt i klublokalet
* Megen tid og energi på maddage – i gennemsnit har der været 19 medlemmer til de
betalende dage og hhv. 57 / 40 medlemmer til de to gratis dage
- Hvad kan der gøres for at få dette antal i vejret (det er trods alt det mest sociale
arrangement vi har for tiden i herreklubben?
- Er det den rigtige mad?
- Er det den rigtige pris?
- Er det det rigtige tidspunkt?
- Er det den rigtige dag?
Dette punkt udmøntede i en længere debat, med flere forslag fra medlemmerne, som
bestyrelsen tager med sig til vinterens møder, hvor planlægningen for 2018 skal finde
sted.
Til slut takkede CG bestyrelsen for sit store engagerede arbejde gennem hele sæsonen,
og takkede specielt Dennis H. Møller som havde besluttet sig for at forlade bestyrelsen
☹.
Herefter godkendte generalforsamlingen Formandens beretning.
Ad 4.
Kassereren Hasse Rønnov var desværre ikke tilstede, så Finn U. Andersen gennemgik
det fremsendte revisor godkendte perioderegnskab for 2017 (1/1 til 31/10), som viste
et samlet overskud på 15.882,- kr.
Af specielle poster nævnte FUA,
- at vi havde haft en større indtægt på flere medlemmer, idet bestyrelsen havde
kalkuleret med et mindre antal medlemmer end vi endte op med (90 mod 104),
- at vore spisedage havde givet et mindre underskud end budgetteret
- at vi havde et større overskud på Åben Herredag end budgetteret
- at weekendturen var aflyst (her var budgetteret med et tilskud på 10.000,- kr.

Klubbens egenkapital udgør per 31. oktober 2017 ca. kr. 52.000,- , svarende til næsten
2 års kontingent (dette svarer til det dobbelte af bestyrelsens målsætning).
Herefter godkendte generalforsamlingen FUA’s beretning.
Ad 5.
Da Kassereren ikke var tilstede på generalforsamlingen fremlagde Finn U. Andersen
det af bestyrelsens fremsendte budget for 2018
FUA kunne blandt andet informere generalforsamlingen om:
- at der budgetteres med 90 medlemmer
- at der budgetteres med 80 medlemmer til turnerings fee
- at egenbetaling til maddagen er den samme som i 2017
- at der er budgetteret med lidt dyrere madudgifter
- at weekendturen ikke er budgetteret
- at der er budgetteret med 2 gange ”Spil på fremmed bane”
- at der er budgetteret med en udgift til ”Ryder Cup”
- at det samlede underskud forventes at blive ca. 5.500,- kr.
Herefter godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag til uændret kontingent
for 2018, idet budgetfremlæggelsen kun er en vejledning til generalforsamlingen.
Ad 6.
Følgende personer genopstillede:
Hasse Rønnov (432) blev genvalgt med akklamation
Knud Striib Nielsen (992) blev genvalgt med akklamation
Finn Ulbæk Andersen (708) blev genvalgt med
Da Dennis H. Møller havde valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost, blev
medlemmerne bedt om, at melde sig til denne afgående plads, men da ingen valgte at
tilbyde sig kommenterede både formand Casper Graugaard og næstformand Finn U.
Andersen med den samme information som på forrige generalforsamling:
CG og FUA har et ønske til medlemmerne om at melde sig til bestyrelsesarbejdet, idet
vi er meget afhængige af, at vi på sigt kan sikre os en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
De sidste 4 til 5 år har vist, at der ”altid” er bestyrelsesmedlemmer som stopper af
forskellige årsager, og at det derfor er meget vigtigt, at bestyrelsen har en sådan
størrelse, at den selv ved drastiske udfald vil være i stand til at klare sig igennem.
Derfor har den siddende bestyrelse et stort ønske om, at der sidder mere end 6
personer.
Desværre var der ingen som meldte sig til bestyrelsen, hvilket betyder, at bestyrelsen
herefter består af følgende personer:
Casper Graugaard (medlem 1294)
Leif Jacobsen (medlem 1542)
Per Rasmussen (medlem 1703))
Hasse Rønnov (medlem 432)
Knud Striib Nielsen (medlem 992)
Finn U. Andersen (medlem 708)
Ad 7.
Kai Dinesen (medlem 232) blev genvalgt med akklamation
Ad 8.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 9.
Kai Dinesen (232) foreslår følgende ændring til vedtægternes § 10:
• Regnskabsperioden ændres i 2018 til at være fra 1/1 til 30/9
• Regnskabsperioden ændres i 2019 og fremover til 1/10 til 30/9

Disse forslag blev godkendt af generalforsamlingen, men da det kræver et flertal på
2/3 af Jernene’s medlemmer (dags dato 103 medlemmer) kunne forslagene ikke
godkendes, og der vil derfor snarest muligt blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Ad 10.
Dennis H. Møller foreslog to typer golfspil i løbet af sæsonen: Fourball og spil med
kun 4 redskaber i bag’en
Stig Bindner foreslog Fourball eller Bestball
Jens Jacobsen har foreslået en ”Ryder Cup” turnering mellem ”Hajerne”, ”Stræberne”
og ”Ormedræberne”
Ole Hansen har foreslået en ændring i Eclectic afviklingen
Finn U. Andersen informerede generalforsamlingen om følgende:
- Ryder Cup:
Michael Hansen (medlem 1712) og Finn U. Andersen (fra bestyrelsen) arbejder fortsat
på at arrangere en turnering i samarbejde med herreklubben i Køge Golfklub.
Meningen er, at turneringen skal spilles over 2 dage (i 2 forskellige weekender),
således at der den ene dag spilles i Køge og den anden dag spilles i Brøndby. Det skal
dog forventes, at der skal betales greenfee ved spil i Køge, således forventes det også,
at Køge spillerne skal betale greenfee ved spil i Brøndby. Videre proportioner vil
fremkomme, når en aftale er på plads. Deltagerantallet vil vi forsøge at få op på ca. 24
spillere fra hver klub.
Der blev informeret om, at næste års generalforsamlingen kommer til at ligge kl. 17:30
(i stedet for kl. 18:30)
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden
samt den gode, sobre og berigende debat, der havde været.
Tilslut takkede Casper Graugaard dirigenten for et godt stykke arbejde og alle
deltagerne for den fine debat, vi havde haft.
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