
Referat fra generalforsamling i LGK d.16. marts 2017 

 

Valg af dirigent Formand Kai Winton Hansen (KWH) bøde de 50 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 anledning til en længere debat om 
det fælles ansvar for at få nye medlemmer i klubben.  
Nogen af forslagene i debatten: 

- Tag nye med ud på de 9 første huller, gerne mod en betaling 
af eks. 100 kr. 

- Med udgangspunkt arrangere event som ikke har med golf at 
gøre, evt. fugleture 

- Brug evt. hullerne fra natgolf 
- Opslag rundt i byens forretninger, kontorer m.m. 
- Lav en kort film om golf på Langeland, og få den vist i bio-

Langeland. 
- Få sponsoreret transport af unge til og fra golfbanen 
- Tag en ven med, det er nok det som virker bedst. 
- Noget af overskud fra Golf2change kunne gå til 

ungdomsarbejde eller invitere nye tilflyttere en i golfklubben 
  

Dirigenten foreslog en kort pause hvor der var mulighed for at man 
kunne drøfte ideer og forslag med sidemanden. 
  
Inden generalforsamlingen blev genoptaget havde Kurt Petersen et 
kort indlæg om træning. Hvordan får vi flere til at gå til træning, hvis 
der ikke bliver større brug af træneren bliver det svært fortsat at 
have en træner på de betingelser vi har i dag. Kurt Petersen 
fremlade konceptet ”Gå til Golf”. Konceptet går kort ud på at ved køb 
af et medlemskab til ”Gå til Golf”, som koster 1.000 kr. kan du 
deltage i aktiviteten ”Gå til golf” efter tilmelding til den enkelte gang. 
Der er afsat en time hver dag træneren er i klubben (NB: Der er kun 
plads til 12 deltagere pr. gang). Konceptet blev godt modtaget og vil 
blive sat i gang. 
 
Generalforsamlingen blev herefter genoptaget, formanden lovede at 
tænke over de mange forslag som var fremkommet i debatten. 
Dirigenten konkluderede at der var stor enighed om at den bedste 
måde at få nye ind i klubben, er ved at det enkelte medlem tager en 
ven, kollega eller familie med ud i klubben, hvilket alle herefter blev 
opfordret til. Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab 

Tove Nørgård fremlagde et flot regnskab der viste et overskud på 
76.520 kr.  
Der blev spurgt til om det at vi spiller på sommergreen hele vinteren 
ikke burde fremgå af DGU hjemmeside. Det kunne måske give lidt 
flere greenfee indtægter. KWH lovede at det bliver gjort forud for 
næste sæson. 
Der spurgt til om prisen på udlejningsbiler ikke burde hæves, 200 kr. 
er mindre end hvad andre golfbaner tager. Bestyrelsen lovede at se 
på muligheden.   
Der blev efterspurgt en balance ved fremlæggelsen. Der blev 
mundtlig gjort rede for likviditeten.  



Bestyrelsen tog den manglende balance ved fremlæggelsen til 
efterretning. 
Der var ikke yderlige spørgsmål og regnskabet blev herefter 
godkendt. 
 

Forelæggelse af 
budget for 2017 

Tove Nørgård fremlagde et budget der for 2017 viser et overskud på 
69.870 kr. 
 
I forlængelse af dette fremlagde Tove Nørgård regnskab og budget 
for Langelands golfbane, også her var der et positivt resultat med et 
overskud på 259.181kr. Der er i Langelands golfbane budgetteret 
med et overskud i 2017 på 217.000 kr. 
Der var en længere debat om hvorvidt der kunne skæres i 
omkostningerne. Kurt Petersen understregede at bestyrelsen i LGB 
har stor fokus på omkostninger, og fortsat vil have dette. 
Der blev spurgt til om der kan gøres mere for en større 
gennemsigtighed i regnskaberne mellem klub og bane.  
Michael Ålund (Klubbens revisor) fortalte lidt om hvordan 
regnskaberne mellem klub og bane hænger sammen. Alle regnskaber 
og budgetter kan se på hjemmesiden.  
 

Forlag fra 
medlemmerne 

Ingen forslag modtaget 

Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag 
 

Valg af 2 
bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter 

Morten Hjortshøj og Niels Vagn var på valg. Der var genvalg til 
begge. 
Anni Borch og Torben 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 Fortalte lidt om hvilke forbedringer der var blevet 
gennemført i 2016 og hvad der vil blive prioriteret i 2017. Kurt 
Petersen orienterede kort om banens beslutning om at opfører et nyt 
maskinhus i sammenbygning med det nuværende. 
 
Flere medlemmer har efterspurgt om mulighed for indendørs træning 
om vinteren. Morte Hjortshøj fremlagde forslaget og det blev 
besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med Morten som tovholder. 
Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til bestyrelsen senest den 
1. juni 2017. 
 
Der blev spurgt til om et familiemedlemskab med reduceret pris 
kunne give flere juniorspiller, noget klubben trænger hårdt til.  
 
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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