
Referat fra generalforsamling i LGK d.13-3-2014 i Klubhuset. 

 

Valg af dirigent Formand Kai Winton Hansen (KWH) bøde de 72 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. 
 

Beretning om klubbens 
virksomhed i den 
forløbne periode. 
 

KWH fremlagde en god og fyldig beretning (kan ses andet sted på 
denne side), der ikke gav anledning til kommentarer fra deltagerene. 

Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab 

Janne Vagner fremlagde et flot regnskab der viste et overskud på 
74.000 kr. (regnskabet kan ses på hjemmesiden). Et enkelt 
spørgsmål gik på om bestyrelsen havde tænkt på et lavere 
kontingent for ældre medlemmer. KWH svarede at med den 
overvægt af ældre medlemmer havde vi ikke økonomi til dette. KWH 
henviste til at såfremt man ikke spillede så ofte kunne man tegne et 
Flexmedlemskab.  Herefter blev regnskabet godkendt uden 
yderligere kommentarer. 
 

Forelæggelse af 
budget for 2014 

Janne Vagner fremlagde et budget der for 2014 udviste et overskud 
på 44.500 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 

Ingen forslag modtaget 

Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag fra bestyrelsen 
 

Valg af 2 
bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter 

Morten Hjortshøj var på valg og blev genvalgt 

Peter Bager ønskede ikke genvalg, i stedet blev Niels Vagn foreslået 
og 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 Fredrik Johnsson glædede sig til at fortsætte det gode samarbejde 
som træner for klubben Fredrik foreslog at vi blev mere aktive på de 
sociale medier for at udbrede kendskabet til klubben og dens 
aktiviteter. 
Fredrik vil træne fast 2 dage om uge og ca. 2 weekender pr, mdr. 
Fredrik tilbyder allerede nu fællestræning. Kurt Petersen blev bedt 



om at offentliggøre dette i et nyhedsbrev og på hjemmesiden 
 
Kurt Petersen gav en kort status på banens bemanding og tiltag for 
at skabe en endnu bedre bane i 2014. Kurt takkede John Flindt der 
gennem de sidste 3 år har stået for boldopsamlingen og klipningen af 
græsset på drivingrange (stort bifald). 
 
Hans Peder Pihl takkede bestyrelsen for indstilling som årets ildsjæl 
på Langeland. 
 
Jan Andersen meldte fra som leder af tirsdagsmatchen, med 
henvisning til, at tirsdagsmatchen (som et prøve år), skal have 2 
start tidspunkter. Jan henstillede til bestyrelsen at man huskede at 
kommunikere med de frivillige. 
 
John Flindt opfordrede bestyrelsen til at finde en anvendelse for 
glasmontrerne i gangen. De kunne evt. stilles gratis til rådighed for 
øens kunstnere eller andre. 
 
Jørgen Andersen dr forestår regelundervisningen af vores kaniner, 
inviterede klubbens øvrige medlemmer til en gang imellem at følge 
denne, enkelte kunne måske godt have et behov. 
 
KWH takkede for de mange indlæg under eventuelt, ligesom han 
takkede Peter Bager for sine mange år 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. 
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