Referat fra generalforsamling i LGK d.11. august 2O2O
Valg af dirigent

Formand Annie Borch (AB) bod de 41 fremmgdte velkommen til
med
tilmelding pga. covid-19, som ogsS var skyld i at
generalforsamlingen fOrst blev afholdt nu, og ikke i marts som
beskrevet i vedtegterne.

trets generalforsamling, der som noget nyt havde veret

AB foreslog Benny Raunkier Christensen som dirigent. Benny blev

valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede en lovlig indkaldelse

til generalforsamlingen og erklarede dermed generalforsamlingen
for beslutni ngsdygti g.
o

Beretning om klubbens
virksomhed i den
forlgbne periode.

AB fremlagde en god og fyldig beretning (kan ses pa
hjemmesiden).
Beretningen der ikke gav anledning til debat, blev taget til
efterretni ng.

Fremleggelse af det
reviderede regnskab

Klubbens revisor Michael Aalund gav en grundig redegorelse for et
regnskab der viser et overskuO p3 SZ.ZO2 kr. Der blev spurgt til om
sponsorerne ikke burde vere synlig i regnskabet. Michael Aalund
svarerede at det ikke var kutyme, men der lovmessigt ikke var
noget i vejen for at det kunne gares.
Der var ikke yderlige bemerkninger hvorefter regnskabet blev
enstemmigt vedtaget.
I umiddelbar forlengelse af regnskabsafleggelsen for LGK fortalte
Michael Aalund kort om banens regnskab og budget.

Foreleggelse af
budget for 2020

Michael Aalund fremlagde et budget der for 2020 viser et overskud
pZ Sl.qlq kr. den budgetteret nedgang i overskuddet, skyldes
hovedsagel i gt ferre med lem mer.
(Regnskab og budget kan se pB hlemmesiden).

Forlag fra
medlemmerne
Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag modtaget

Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter

Morten Hjortshgj og Niels Vagn var pE valg, herudover skulle der
valges en ny i stedet for Torben Sindet der var stoppet i utide. Der
var genvalg til Morten Hjortshoj og Niels Vagn, derudover blev
Allan Andersen valgt.

Ingen forslag

Som suppleant var der genvalg
Mikael Funk.

til Henrik Andersen og nyvalg til

Valg af revisor og
revisorsuppleant

Revisionsfirmaet Hartvig og Aalund blev foresl8et og valgt. Da der
er tale om et revisionsfirma skal der ikke velges nogen
suppleanter.

Eventuelt

Annie Borch takkede Torben Sindet for hans arbejde i bestyrelsen
Lars Karlsen opfordrede alle til at vere bedre til at oprette
nedslagsmarker i greens, Tove NOrgaard mener ligeledes at det er
trels at sB mange ikke legger turf p3 plads.
Kim Henning Hansen har set skiltning pB andre baner for oprettelse
af nedslagsmarker og om at legge turf pB plads.

Connie Hansen Har flere gange set tunster der g8r tur pB banen,
hvilket hun mener kan give farlige situationer med vildfarende
golfbolde. AB svarede al vi ikke kan forbyde gaster at gB pB banen
sB lang tid de g3r pB stier.
Claus Pape Henriksen har flere gange oplevet at der spilles ud fra
hul 10, selvom der er spillere pB ned af hul 9. Kurt Petersen
pSpeger at skiltningen tydeligt viser de ikke m3, og derfor kun kan
opfordre alle til at folge reglerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for
en afsluttende bemerkning. Annie Borch sagde tak til de mange
fremmodte for en god debat. Annie takkede dirigenten for med
sikker h8nd at have fgrt os gennem generalforsamlingen.
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