Referat fra 11. ordinær generalforsamling i
Langelands Golf Klub
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4

Indkaldelse med dagsorden
Bestyrelsens beretning
Godkendt regnskab & budget
Godkendte vedtægter

 Valg af dirigent
Lars Larsen blev foreslået og valgt
 Beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode (se bilag 2)
Før selve beretningen oplæste formand Jannik Engen en hilsen til generalforsamlingen fra
afgået formand Sejr La Cour
Jannik Engen aflagde herefter beretningen. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.(se bilag 3)
Kasserer Torben Rasmussen fremlagde regnskabet. Efterfølgende var en længere debat
omkring den økonomiske sammenhæng mellem LGB og LGK, hvor generalforsamlingen
godt kunne ønske sig en større indsigt i LGB regnskab, for bedre at kunne forstå
sammenhænget regnskaberne imellem, ligesom man ønskede at vide hvordan den procentsats
LGK betalte til LGB blev beregnet/aftalt? Torben Rasmussen lovede at der vil blive arbejdet
på en større gennemsigtighed. Søren Riis forklarede hvordan økonomien mellem LGK og
LGB blev aftalt.
Claus Pape Henriksen spurgte om mulighed for bedre kontrol på banen, da det var hans
opfattelse at flere greenfee spillere ”glemte” at betale. Baneservice forventer at en omlægning
af deres arbejde vil kunne frigive flere ressourcer til dette.
Børge Prydgaard mente at kontingentopkrævning primo januar, var uheldigt, set i forhold til
jul og nytår, sammenholdt med at der er tre måneder til golfsæsonen begynder. Bestyrelsen
arbejder med en løsning hvor betalingen kan opkræves via PBS, som månedlig eller
kvartalsvis indbetaling.
John Flindt spurgte til omkostningerne ved det nye klubhusbyggeri, samt hvilken betydning
dette havde for likviditeten i LGK? Torben Rasmussen henviste spørgsmålet til den
orientering Søren Riis (umiddelbart efter generalforsamlingen) vil give omkring LGB,
heriblandt klubhusbyggeri.
Regnskabet blev herefter godkendt, 1 stemte imod.

 Forelæggelse af budget for det kommende år (se bilag 3)
Torben Rasmussen fremlagde budgettet, hvilket ikke gav anledning til væsentlige
kommentarer
 Forslag fra Bestyrelsen
Kurt Petersen gennemgik de af bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer (se bilag 4), hvilket
ikke gav anledning til bemærkninger. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
 Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag var modtaget.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (se bilag 1)
På spørgsmål fra Rasmus Sloth, om kandidaternes syn på at arbejde for mere åbenhed
omkring regnskabet mellem LGK og LGB, lovede Jannik Engen på bestyrelsens vegne at
arbejde for dette.
Der var genvalg til Morten Hjortshøj, Peter Bager og Torben Rasmussen. Som nyt
bestyrelsesmedlem valgtes Hans Lund, som 1. suppleanter valgtes Per Andresen som 2.
suppleant valgtes Anni Borch.
 Valg af revisor og revisorsuppleant
Oluf Jensen genvalgtes som revisor, der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.
 Evt.
Forespørgsel fra Oluf Jensen om afholdelse af generalforsamling ikke kan aftales med SGK,
så disse ikke er sammenfaldende?
Rasmus Sloth gjorde opmærksom på vigtigheden af at huske alle sponsere ved invitationer til
arrangementer i klubben.
Jannik Engen takkede forsamlingen for en god debat og dirigenten for god ledelse af
generalforsamlingen
75 medlemmer deltog i generalforsamlingen der sluttede kl. 21.00
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