Referat fra generalforsamling i LGK d.10. marts 2016
Valg af dirigent

Formand Kai Winton Hansen (KWH) bøde de 60 fremmødte
velkommen til årets generalforsamling.
KWH foreslog Lars Larsen som dirigent. Lars Larsen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede en lovlig indkaldelse til
generalforsamlingen, og erklærede dermed generalforsamlingen for
beslutningsdygtig.

Beretning om klubbens
virksomhed i den
forløbne periode.

KWH fremlagde en god og fyldig beretning (kan ses på
hjemmesiden), Beretningen gav ikke anledning til kommentarer fra
deltagerene som godkendte denne med applaus.

Fremlæggelse af det
reviderede regnskab

Tove Nørgård fremlagde et flot regnskab der viste et overskud på
142.623 kr. (regnskabet kan ses på hjemmesiden).
Der blev spurgt til om Årsrapporten ikke godt kunne havde en 4.
kolonne, som viste budget for 2015.
Der blev spurgt til om klubben havde udlejningsbiler nok. KWH
svarede at ved de få situationer hvor vi manglede udlejningsbiler,
lejede vi biler af nogle af vores medlemmer.

Forelæggelse af
budget for 2014

Der var ikke yderlige spørgsmål og regnskabet blev herefter
vedtaget.
Tove Nørgård fremlagde et budget der for 2016 som udviser et
overskud på 40.700 kr. Tove Nørgård gjorde opmærksom på at der i
budgettet var budgetteret med en pæn medlemsfremgang.
I forlængelse af dette fremlagde Tove Nørgård regnskab og budget
for Langelands golfbane, også her var der et positivt regnskab med
et overskud på 390.113 kr. Alle regnskaber og budgetter kan se på
hjemmesiden. Der var ingen kommentarer til hverken regnskab eller
budgetterne.

Forlag fra
medlemmerne
Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag modtaget
LGB ønsker at omlægge eksisterende 3% kreditforeningslån, med
restgæld på 2.639.057 kr., til et 2½% kreditforeningslån på
3.500.000. Jf. vedtægtens § 8 skal en selvskyldnerkaution
godkendes af generalforsamlingen.
KWH fremlagde forslaget og baggrunden for ønsket om en
omlægning af lånet. Dirigenten oplæste teksten i vedtægtens §8. Der
var ingen kommentarer fra generalforsamlingen. Dirigenten satte
herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt besluttet

Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter

Kurt Petesen og Hans Lund var på valg. Der var genvalg til begge.

Valg af revisor og
revisorsuppleant

Revisionsfirmaet Hartvig og Aalund blev foreslået og valgt. Da der er
tale om et revisionsfirma skal der ikke vælges nogen suppleanter.

Eventuelt

Kurt Petersen(KP) takkede banens personale for med forholdsvis få
midler at holde banen i flot stand. KP gav en kort status på arbejdet i

Anni Borch og Morten Sindet genopstillede begge som suppleanter,
begge blev valgt.

baneudvalget og prioriteringerne for at skabe en endnu bedre bane i
2016. der blev fremsat ønske om at bunkerne bør prioriteres.
KP takkede Hans Peder Pihl, der valgte at udtræde af bestyrelsen i
Langelands golfbane. Hans Peder blev takket for det store arbejde og
den viden han har bibragt bestyrelsen med. Ny bestyrelsesmedlem i
Langelands golfbane blev Hans Andersen.
Niels Vagn fortalte om de tiltag der er igangsat omkring
Firmaturnering og Firmaudflugter med henblik på at få flere gæster
på golfbanen, og forhåbentlig flere medlemmer.
KP orienterede kort om de tiltag det arbejdes med omkring
”Skolegolf” hvor skolerne inviteres til gratis golf på udvalgte fredage
samt introduktion af skolernes idrætslærer i golfspillet.
KWH fortalte om ”Erhvervsmedlemskaber” en medlemsform vi håber
flere firmaer vil benytte sig af, ikke mindst medarbejderne kan med
fordel bruge spilleretten i firmagolf som en medarbejdergode fra
firmaets side.
KP fortalte kort om tiltag for at få flere deltagere til vore
sponsormatcher og flere medlemmer. Et tiltag for flere deltagere i
sponsormatcherne, er en gennemgående rangliste turnering eks.
”Race to (sponsornavn)” hvortil vores sponsormatcher er tællende. Vi
har endnu ikke nogen sponsor på den gennemgående turnering,
hvilket vi håber at finde.
Konceptet ”Medlem skaffer medlemmer” er en opfordring til alle
fultidsmedlemmer og at skaffe nye medlemmer. De har mulighed for
gratis at medtage et potentielt nyt medlem, til spil fra rød tee på
hullerne 1+2+9+10 og18. Kravet er udfyldelsen af en liste som fås i
sekretariatet, og at der tages behørigt hensyn til andre spillere på
banen.
Nye medlemmer som indmelder sig i Langelands Golf Klub i april md.
får et golfsæt til værdi af 1799 kr. Betingelserne for at modtage
dette sæt er. Du har ikke tidligere været medlem af en golfklub, du
skal betale medlemskab for resten af 2016, Såfremt du ikke fornyr
dit medlemskab for 2017 skal golfsættet tilbageleveres til klubben.
Leif Esbensen opfordrede medlemmerne til at blive aktive på
facebooksiden Langelands Golf Klub.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for
en afsluttende bemærkning. KWH takkede dirigenten for med sikker
hånd at have ført os gennem generalforsamlingen.
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