Jernene

Referat

Herreklubben i Brøndby golfklub

Generalforsamling i Jernene
Tirsdag den 30. oktober 2018
Kl. 17:30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Hansen
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Finn U. Andersen
3. Formandens Beretning 2018
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Regnskabet vedlægges for perioden 1/1 2018 til 30/09 2018 (9 måneders regnskab)
5. Fremlæggelse af budget herunder kontingentfastlæggelse for 2019
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2019 fastholdes på 300,00 kr.
Budget vedlagt som en del af regnskabet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 personer vælges for 2 år (i lige år)
Casper Graugaard (1294), er på valg og modtager gerne genvalg
Leif Jacobsen (1542), er på valg og modtager gerne genvalg
Per Rasmussen (1703), er på valg og modtager gerne genvalg
Hasse Rønnov (432), er ikke på valg
Knud Striib Nielsen (992), er ikke på valg
Finn Ulbæk Andersen (708), er ikke på valg
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslå genvalg af Kai Dinesen, (232) er villig til genvalg
8. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægterne:
§ 3. Eksklusion
JERNENE følger Brøndby Golfklub’s regler for eksklusion.
Bestyrelsen foreslår:
at der i 2019 afvikles en jubilæumsweekendtur (Jernene bliver 20 år i 2019) med lav
egenbetaling, højt klubtilskud, og som vil blive gennemført uanset antal deltagere.
Bestyrelsen foreslår:
at der i forbindelse med afviklingen af Kønnenes Kamp i 2019 afsættes et mindre
ekstraordinært beløb, idet det i 2019 vil være en jubilæumsmatch (20-års jubilæum for
både Jernene og Golfine), der skal spilles.
9. Forslag fra medlemmerne.
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 (punkter under dette punkt kan ikke besluttes)

Brøndby den 4. oktober 2018

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 38 godkendte medlemmer)
Ad 2.
Finn U. Andersen blev valgt til referent
Ad 3.
Formand Casper Graugaard gennemgik året 2018, der startede meget, meget vådt
(flere aflysninger) men som efterhånden blev den varmeste og tørreste sæson
nogensinde.
Året startede med en afgang på 16 medlemmer (af flere forskellige årsager) og endte
med 98 medlemmer (11 nye medlemmer), heraf var 83 medlemmer deltagende i
præmierækkerne. Disse 83 medlemmer har gennem sæsonen været fordelt med ca. 24
medlemmer ihv. ”Hajerne”, ”Stræberne” og ”Ormedræberne” (hcp er blevet reguleret
en gang i løbet af året: i juli måned)
Formanden fortalte om de ting vi i bestyrelsen havde brugt tid på gennem sæsonen:
* Hverve nye medlemmer bl. a. gennem en mentor ordning, hvor de enkelte nye
medlemmer blev tilbudt en mentor i starten, således at de nye ville føle sig bedre
hjemme og måske også mere velkomne i Jernene.
Et gavekortsystem, hvor de nye medlemmer blev tilbudt et gavekort på 300,00 kr. til
GolfExperten, derudover fik de et ekstra gavekort på 200,00 kr. af GolfExperten samt
yderligere en ”startpakke” også af GolfExperten. Det skal dog siges, at bestyrelsen
efterfølgende havde ansøgt BGK om et tilskud fra en pengepulje, hvor vi fik tilført
3.000,00 kr. til at dække disse gavekort til nye medlemmer
* Ny madleverandør (bedre mad) – og heraf flere deltagere (i gennemsnit ca. 30
deltagere, hvilket var betydeligt flere end i 2017 😊)
* Ændring af afviklingen af Eclectic turneringen, således at de tilmeldte spillere blev
sat i bolde sammensat af bestyrelsen (læs Finn U.). Dette tiltag, for at vi alle kunne
komme ud og spille med forskellige spillere gennem året
* ”Spil på fremmed bane” – hhv. i Greve (18 deltagere) og på Skjoldenæsholm (19
deltagere)
* Åben Herredag, som igen i år blev et godt arrangement, men desværre ser vi også
her en tendens til faldende deltagerantal, både hvad angår egne medlemmer fra
Jernene, medlemmer fra BGK samt udefra deltagende spillere
* Ryder Cup med Køge Golfklub blev aflyst, da Køge ikke kunne stille hold, derfor
blev der hurtigt arrangeret en match mod Stig Bindner´s ”Tigers” hold. Matchen blev
desværre vundet af SB´s ”Tigers”
* En intern Ryder Cup match mellem Jernene´s tre grupper Hajerne, Stræberne og
Ormedræberne, men da der desværre kun var to tilmeldte Ormedræber, endte vi med at
afholde en match mellem Hajerne og resten af deltagerne. Den match blev vundet af
Hajerne
* Kønnenes Kamp, som igen i år blev vundet af Jernene. Men her er desværre opstået
den tendens, at Golfinerne stiller med flere spillere end Jernene ☹
* Året Jern (de 5 bedste gennemgående tirsdagsrunder over 18 huller spillet fra gul
tee). Planche med vindernavn er ophængt i klublokalet
Til slut takkede CG bestyrelsen for sit store engagerede arbejde gennem hele sæsonen,
Herefter godkendte generalforsamlingen Formandens beretning.

Ad 4.
Kassereren Hasse Rønnov gennemgik det fremsendte revisor godkendte 9 måneders
årsregnskab for 2018 (1/1 til 30/09), som viste et samlet overskud på 17.903,- kr.
Hele regnskabet kan ses på vores hjemmeside
Klubbens egenkapital udgør per 30. september 2018 ca. kr. 71.000,-, svarende til
mindst 2 års kontingent (dette svarer til det dobbelte af bestyrelsens målsætning).
Herefter godkendte generalforsamlingen kasseren´s beretning.
Ad 5.
Kassereren fremlagde herefter det af bestyrelsens fremsendte budget for 2019
HR kunne blandt andet informere generalforsamlingen om:
- at der budgetteres med 90 medlemmer
- at der budgetteres med 80 medlemmer til turnerings fee
- at der er budgetteret med et ekstraordinært tilskud på 25.000,00 kr. til en
jubilæumsweekendtur, idet Jernene fylder 20 år i 2019
- at der er budgetteret med 1 gang ”Spil på fremmed bane”
- at der er budgetteret med en udgift til ”Ryder Cup”
- at der er budgetteret ekstraordinært med 5.000,00 kr. til en jubilæums Kønnenes
Kamp (20 år), men dette arrangement ligger dog først i 2020 regnskabet
- at det samlede underskud forventes at blive ca. 28.400,- kr.
Herefter godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag til uændret kontingent
for 2019, idet budgetfremlæggelsen kun er en vejledning til generalforsamlingen.
Ad 6.
Følgende personer genopstillede:
Casper Graugaard (1294) blev genvalgt med akklamation
Leif Jacobsen (1542) blev genvalgt med akklamation
Per Rasmussen (1703) blev genvalgt med akklamation
Desværre var der ingen ekstra 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.
§ 3. Eksklusion
JERNENE følger Brøndby Golfklub’s regler for eksklusion
(dette skyldes, at vi på GF i 2016 udskød netop dette punkt til en senere GF)
at der i 2019 afvikles en jubilæumsweekendtur (Jernene bliver 20 år i 2019) med lav
egenbetaling, højt klubtilskud, og som vil blive gennemført uanset antal deltagere.
Der er i regnskabet afsat 25.000,00 kr. i tilskud til et sådant arrangement, således at vi
forhåbentligt kan holde egenbetalingen nede på under 1.000,00 kr. (men dette er ingen
garanti). Tidspunkt og sted er ikke fastlagt endnu, men datoen vil hurtigst muligt blive
kommunikeret ud til medlemmerne, således at de kan afsætte datoen i deres kalendere.
Her kom en debat fra salen specielt omkring deltagerantallet: Hvad nu hvis vi blev 60
deltagere, havde klubben så fortsat råd til at holde egenbetalingen på under 1.000,00 kr

Til dette blev der svaret, at så kunne det godt være, at vi blev nødt til at hæve
egenbetalingen en lille smule. Men alt i alt syntes bestyrelsen, at dette var et meget
positivt problem (at få 60 deltagere med på en weekendtur 😊)
at der i forbindelse med afviklingen af Kønnenes Kamp i 2019 afsættes et mindre
ekstraordinært beløb, idet det i 2019 vil være en jubilæumsmatch (20-års jubilæum for
både Jernene og Golfine), der skal spilles.
Der er i regnskabet afsat ekstraordinært 5.000,00 kr. til dette arrangement, men det
forventes selvfølgelig, at Golfinerne gør det samme (dette er ikke afstemt med
Golfinerne endnu). I øvrigt ligger dette arrangement først i næste sæson 2020, men da
det sker allerede i oktober måned (før vores næste generalforsamling), følte
bestyrelsen, at det var på sin plads at informere om dette, og få en accept fra
generalforsamlingen
Alle 3 forslag fra bestyrelsen blev godkendt af generalforsamlingen, men da det første
punkt er en vedtægtsændring, skal der til dette punkt et 2/3-dels flertal af samtlige
medlemmer til at godkende vedtægtsændringen. Da der kun var 38 medlemmer tilstede
ved generalforsamlingen skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling,
hvor dette punkt fremgår af agendaen. Dette er sket, således, at der afholdes en
ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. november 2018 kl. 17:30 i klubhuset
Ad 9.
Der var ingen forslag fra medlemmerne
Ad 10.
Finn U. spurgte generalforsamlingen hvorledes de syntes at Eclectic turneringen i 2018
var forløbet. Hvad var godt og hvad var skidt.
Selv så Finn U. det som ærgerligt, at den måde vi afviklede turneringen på,
udelukkede de spillere, der ikke ønskede at spille om eftermiddagen, til selve
turneringen.
Debatten gik lidt frem og tilbage med forslag om at udvide ”spærringstiden” i GolfBox
fra kl. 14:45 til kl. 17:00 til i stedet at starte allerede kl. 14:00 og frem til kl. 17:00
Endvidere var der forslag om, at de spillere der hellere ville ud om formiddagen også
kunne få lov til det.
Alt dette tager bestyrelsen med sig til sin aktivitetsplanlægning for 2019
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.
Således godkendt den 30. oktober 2018 af

dirigent Ole Hansen

Casper Graugaard

Leif Jacobsen

Per Rasmussen

Hasse Rønnov

Knud Striib Nielsen

Finn U. Andersen

(ej tilstede)

