Referat fra generalforsamling i LGK d.21. marts 2019
Valg af dirigent

Formand Annie Borch(AB) bød de 58 fremmødte velkommen til årets
generalforsamling.
AB foreslog Benny Raunkiær Christensen som dirigent. Benny 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.

AB fremlagde en god og fyldig beretning (kan ses på hjemmesiden).
Rasmus Sloth roste åbenheden i beretning der klart forklarede nogle
af de ting mange medlemmer har talt om, bl.a. hvem, er gratister
ved Golf2Change samt utilfredshed med forholdene ved afvikling af
klubmesterskaberne i hulspil 2018.
John Oldenbjerg mente at man skulle passe på med at fremhæve
nogen sponsorer frem for andre. Alle sponsorer er lige vigtige.
Beretningen gav derudover ikke anledning til debat, men flere
udtrykte tilfredshed med beretningen som blev taget til efterretning.

Fremlæggelse af det
reviderede regnskab

Klubbens revisor Michael Aalund gav en grundig redegørelse for et
regnskab der viser et overskud på 64.875 kr.
Et enkel medlem spurgte til forskellen på et LD medlemskab og et
sommerhusmedlemskab, Kurt Petersen forklarede kort forskellen.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
I umiddelbar forlængelse af regnskabsaflæggelsen for LGK fortalte
Michael Aalund kort om banens regnskab og budget. Det blev spurgt
til om banens regnskab ikke kunne lægges på hjemmesiden forud for
generalforsamlingen.

Forelæggelse af
budget for 2018

Michael Aalund fremlagde et budget der for 2019 viser et overskud
på 47.415 kr. den budgetteret nedgang i overskuddet, skyldes
hovedsagligt færre medlemmer.
(Regnskab og budget kan se på hjemmesiden).

Forlag fra
medlemmerne
Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag modtaget

Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter

Kurt Petersen og Hans Lund var på valg. Hans Lund genopstillede
ikke. Der var genvalg til Kurt Petersen. Jan Frisenette blev nyvalgt til
bestyrelsen.

Ingen forslag

Allan Andersen og Henrik Andersen blev valgt som suppleanter.
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

Torben Sindet fortalte om konceptet firmagolf og opfordrede alle
medlemmer til at gå hjem og sælge ideen på deres arbejdsplads.
Benny Raunkiær fortalte om turneringen ”Slå et slag for kuglerne” en
velgørenhedsmatch til fordel for kræftens bekæmpelse.
Leif Rasmussen fortalte om Regionsgolf, hvor LGK har tilmeldt et
hold i C-rækken i 2019
Karen Moesgaard mente at det er uheldigt at både firmagolf og

Regionsgolf afvikles om mandagen hvor dameklubben ”Sirenerne”
spiller.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for
en afsluttende bemærkning. Annie Borch sagde tak til de mange
fremmødte for en god debat. Annie takkede dirigenten for med sikker
hånd at have ført os gennem generalforsamlingen.
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