Referat fra generalforsamling i LGK d.12-3-2015 i Klubhuset.

Valg af dirigent

Formand Kai Winton Hansen (KWH) bøde de ca. 63 medlemmer
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.

Beretning om klubbens
virksomhed i den
forløbne periode.

KWH fremlagde en god og fyldig beretning (kan ses andet sted på
denne side). Chr. Ahlefeldt-Laurvig spurgt om der lå en beregning for
hvad det betød for LGK at være en del af den Fynske ordning. KWH
svarede at bestyrelsen har debatteret emnet, og der er enighed om
fortsat at være en del af ordning, vi tror dels det giver væsentlig
flere gæster, men ikke mindst kan vores medlemmer også spille
andre fynske baner for 200 kr.
Der var ikke yderlig bemærkning til beretningen, som herefter blev
godkendt.

Fremlæggelse af det
reviderede regnskab

Janne Vagner fremlagde et regnskab der viste et overskud på
113.631 kr. En større positiv afvigelse i forhold til budget kan
fortrinsvis henvises til udlejning af golfbiler (noget vi ikke har haft
tidligere) og så en mindre betaling til LGB.(regnskabet kan ses på
hjemmesiden). Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Forelæggelse af
budget for 2014

Janne Vagner fremlagde et budget der for 2015 udviste et overskud
på 37.185 kr. Janne Vagner gjorde opmærksom på at budgettet var
meget følsomt, hvis vi ikke opnåede en stabilitet i medlemstilgangen.
I forlængelse af dette fremlagde Janne Vagner regnskab og budget
for Langelands golfbane, også her var der et positivt regnskab. Alle
regnskaber og budgetter kan se på hjemmesiden. Der var ingen
kommentarer til budgetterne.

Forlag fra
medlemmerne
Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag modtaget

Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter

Kai Winton og Bjarne Erbæk var på valg, begge blev genvalgt.

Bestyrelsen fremlagde om vedtægtsændring.
Den ene ændring var indførelsen af et erhvervsmedlemskab, den
anden ændring var en tydeliggørelse af betingelserne for opsigelse af
sit medlemskab samt reglerne for at flytte mellem de forskellige
medlemskategorier. Begge ændringer blev godkendt efter en kort
debat,

Janne Vagner var ligeledes på valg, men ønskede ikke genvalg, KWH
foreslog i stedet Tove Nørgaard, Tove blev herefter valgt.
Anni Borch og Morten Sindet genopstillede begge som suppleanter,
begge blev valgt.

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 gav en kort status på banen, herunder de største
ændringer der var sket i 2014. Det ligger bestyrelsen meget på sinde
at fastholde banen i en sådan stand så medlemmer og gæster altid
har fået en god oplevelse når de har gået en runde, en opgave som
varetages i samarbejde med baneudvalget. Kurt takkede for den
megen frivillige hjælp der ydes, ikke mindst boldopsamlingen og
klipningen af græsset på drivingrange.
Den stramme økonomi gør det nødvendigt fortsat at få frivillige til at
hjælpe med nogle af de mange arbejdsopgaver.
Jan Andersen opfordrede til at få beskåret beplantningen på højre
side af 12. teested. Der blev ligeledes rejst en debat om prøvesving
eller ej på teestederne. Kurt lovede at tage forslagene med til
baneudvalget.
Chr. Ahlefeldt-Laurvig spurgte til om det var muligt at få vanding på
teestederne, der som han sagde, hurtigt kom til at se nedslidte ud.
Kurt svarede at vi var opmærksomme på problemet, men en udgiften
på ca. 20.000 kr. pr. teested, ikke gjorde det økonomisk muligt pt.
Niels Vagn fortalte kort om afskaffelsen af automaten i gangen og
genindførelsen af køleskabet, hvorfra øl og vand kan købes mod
kontanter eller med Mobile Pay. Niels kunne også fortælle at
bestyrelsen netop har besluttet også at indføre betaling med swipp.
Der var en forespørgsel om bestyrelsen havde overvejet et forbud
mod at folk selv medbragte drikkevarer i klubben. Niels svarede at
han håbede da at de drikkevarer folk nød i klubben også blev købt
der, men vi har pt. ingen planer om et decideret forbud.
KWH takkede Janne Vagner for arbejde i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for
en afsluttende bemærkning. KWH og takkede dirigenten for med
sikker hånd at have ført os gennem generalforsamlingen.

Referent

Kurt Petersen

Dirigent

Lars Larsen

