Jernene

Referat

Herreklubben i Brøndby golfklub

Generalforsamling i Jernene
Tirsdag den 29. oktober 2019
Kl. 17:00 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Hansen (130-822)
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Finn Ulbæk Andersen (130-708)
3. Formandens Beretning 2019
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Regnskabet vedlægges for perioden 1/10 2018 til 30/09 2019
5. Fremlæggelse af budget herunder kontingentfastlæggelse for 2020
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2020 fastholdes på 300,00 kr.
Budget vedlagt som en del af regnskabet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (minimum 5 og maksimum 9 medlemmer)
3 personer vælges for 2 år (i ulige år):
Hasse Rønnov (432), er på valg og modtager gerne genvalg
Knud Striib Nielsen (992), er på valg og modtager gerne genvalg
Finn Ulbæk Andersen (708), er på valg og modtager gerne genvalg
Casper Graugaard (1294), trækker sig ud af bestyrelsen
Leif Jacobsen (1542), er ikke på valg
Per Rasmussen (1703), er ikke på valg
Bestyrelsen foreslår følgende personer til bestyrelsen:
• Leif Tagesen (130-837) valgt for 1 år
• Dion Ungstrup (130-3068) valgt for 2 år
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
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.
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 10. oktober 2019

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 53 godkendte medlemmer)
Ad 2.
Finn Ulbæk Andersen blev valgt til referent
Ad 3.
Formand Casper Graugaard gennemgik året 2019:
Medlemmer:
2018 sluttede med 98 medlemmer, hvoraf 83 medlemmer var tilmeldt Turneringsfee
I 2019 mistede vi 10 medlemmer af forskellige årsager
Men samtidigt lykkedes det os, via direkte mailhenvendelser/opfølgninger samt
samtaler ude på banen at erhverve 14 nye medlemmer
Dette betyder, at vi slutter 2019 sæsonen med 102 medlemmer, hvoraf 88 medlemmer
var tilmeldt Turneringsfee
Fælles spisninger:
Vores opstartsmøde 2. april havde 63 medlemmer til fællesspisning (det største antal
de sidste 4 år)
Vores betalende fællesspisninger har i gennemsnit haft 36 deltagere
Vores fællesspisning ifm. generalforsamling i dag har 53 deltagere
Diverse arrangementer:
Turen til Hedeland Golfklubs bane havde 20 deltagere
RyderCup mod B77 havde 14 deltagere
Åben Herredag havde 74 deltagere
Weekendturen til Skyrup Golfklubb havde 42 tilmeldte, men desværre fik vi i sidste
øjeblik 3 afbud, hvilket betød, at vi var 39 personer afsted
Kønnenes Kamp, som igen i år blev vundet af Jernene (21 – 17) havde 33 deltagere
Øvrigt:
CG fortalte lidt om de tiltag som bestyrelsen havde arbejdet med, herunder
• ny madleverandør (Copenhagen Golf Club’s restauratør)
• nye retningslinjer for vores Eclectic turnering
Til slut takkede CG bestyrelsen for sit store engagerede arbejde gennem hele sæsonen,
og takkede alle medlemmerne for deres gennemgående gode deltagelse i diverse
arrangementer
Herefter godkendte generalforsamlingen Formandens beretning.
Ad 4.
Kassereren Hasse Rønnov gennemgik det af revisor godkendte fremsendte årsregnskab
for 2019 (1/10 til 30/09), som viste et samlet underskud på 10.338, - kr. (i bestyrelsen
gør vi vores allerbedste for at bruge noget af vores formue på medlemsarrangementer)
HR fortalte også, at vores jubilæums weekendtur havde kostet klubben ca. 25.000, - kr.
i diverse tilskud (reduktion i pris, præmier og bus).
Klubbens egenkapital udgør per 30. september 2019 ca. 62.000, - kr., svarende til ca.
1½ års kontingent/turneringsfee (dette svarer til ca. ½ gang mere end bestyrelsens
målsætning = 1 års kontingent/turneringsfee på ca. 40.000, - kr.).

Hele regnskabet kan i øvrigt ses på vores hjemmeside
Herefter godkendte generalforsamlingen årsregnskabet
Ad 5.
Kassereren fremlagde herefter det af bestyrelsens fremsendte budget for 2020
HR kunne blandt andet informere generalforsamlingen om:
- at der budgetteres med 90 medlemmer
- at der budgetteres med 80 medlemmer til turneringsfee
- at der er budgetteret med et tilskud på 12.000,00 kr. til en weekendtur
- 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), dette arrangement er allerede afholdt i oktober måned (udgift er pt.
ukendt)
- at det samlede underskud forventes at blive ca. 15.160, - kr.
Herefter godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag til uændret kontingent
for 2020, 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 akklamation
Herudover blev
Leif Tagesen (837) valgt med akklamation
Dion Ungstrup (3068) valgt med akklamation
Hvilket betyder, at bestyrelsen herefter består af følgende personer:
Leif Tagesen (medlem 837)
Dion Ungstrup (medlem 3068)
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
Bo Kjærulf (medlem 1855) valgtes til revisorsuppleant med akklamation
Ad 8.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen
Ad 9.
Der var ingen forslag fra medlemmerne
Ad 10.
Finn U. spurgte generalforsamlingen om følgende:
• Tilfredshed med vores nuværende madleverandør (forslag til madændringer
modtages meget, meget gerne via mail jernene@gmail.com )
•

Afholdelse af weekendtur til Woodlands Country Club, Örkelljunga i Sverige,
prisen er 1.700, - kr. for en overnatning (ankomst lørdag formiddag) i
dobbeltværelse alternativt 2.400, - kr. for to overnatninger (ankomst sent

fredag aften) i dobbeltværelse. Bustransport betales af Jernene (13.500, - kr.)
Til dette punkt var der stort set lige mange interesserede til begge forslag.
Derudover kom et forslag omkring Lilla Vik (Österlens Golfklubb) på banen
(dette undersøger FUA)
FUA vil senere fremsende alternative forslag til medlemmerne, således at vi
kan få et reelt billede af hvor stor interesse der er for de enkelte forslag
I øvrigt opfordrede bestyrelsen medlemmerne til at fremkomme med andre
forslag (send besked til jernene@gmail.com ), som vi så vil tage med i vore
overvejelser.
•

Til slut takkede FUA Casper Graugaard for sit store arbejde i Jernene’s
bestyrelse. CG har været medlem af bestyrelsen i 12 år, og siddet som formand
i to perioder, først et år og senest de sidste 4 år som formand. På vegne af
Jernene overrakte FUA en stor fin købmandskurv med diverse varer samt en
fin køkkenkniv (fra H.W. Larsen) med en inskription i.
CG takkede herefter for gaverne og ønskede Jernene al muligt held og lykke
fremover.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden
Tilslut takkede Casper Graugaard dirigenten for et godt stykke arbejde
Således godkendt den 29. oktober 2019 af

Ole Hansen
(dirigent)

Leif Tagesen

Leif Jacobsen

Per Rasmussen

Hasse Rønnov

Dion Ungstrup

Finn Ulbæk Andersen
(referant)

Knud Striib Nielsen
(ej tilstede)

