
Referat fra generalforsamling i LGK d.27. maj 2021

Valg af dirigent Formand Annie Borch (AB) bod de 24 fremmodte velkommen til
Srets generalforsamling, der som noget nyt havde veret med
tilmelding pga. covid-19, som ogsB var skyld i at
generalforsamlingen fgrst blev afholdt nu, og ikke i marts som
beskrevet i vedtegterne.

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 beslutningsdygtig.

Beretning om klubbens
virksomhed i den
forl0bne periode,

AB fremlagde en god og fyldig beretning (kan ses pB

hjemmesiden). Peter Andreasen gjorde opmrerksom p3 at klubbens
kaninafdeling blev regionsmestre i 2020
Beretningen gav derudover ikke anledning til debat. Beretningen
blev taget til efterretning.

Fremleggelse af det
reviderede regnskab

Klubbens revisor Michael Aalund gav en grundig redegorelse for et
regnskab der viser et overskua pB 2f1.335 kr.
Der var ikke nogen kommentarer til regnskabet der 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 2021 viser et overskud
p3 SS.OSO kr. den budgetteret nedgang i forventet overskud,
skyldes hovedsageligt ukendskab til greenfee gester og nye
medlemmer (spec. Flex2 medlemmer), budgettet er derfor lagt ud
fra er forsigtighedsprincip.
(Regnskab og budget kan se pB hiemmesiden).

Forlag fra
medlemmerne

Ingen forslag modtaget

Forslag fra bestyrelsen Forslag om vedtregtsandring af $3 sidste afsnit. Der onskes indfgrt
teksten "samt flytning til anden medlemskategori" teksten er for at
tydeliggore betingelserne for opsigelse af medlemskab.

Forslaget blev enstemmigt vedtaqet
Valg af 3
bestyrelsesmedlem mer
og 2 suppleanter

Annie Borch, Tove Norgaard og Allan andersen var pB valg. Dervar
genvalg til alle tre.
Som suppleant var der nyvalg til Jan ole Jakobsen og Helle
Petersen

Valg af revisor og

reviso rsu pplea nt
Revisionsfirmaet Hartvig og Aalund blev foreslSet og valgt. Da der
er tale om et revisionsfirma skal der ikke velges nogen
su ppleanter.

Annie Borch: takkede Henrik Andersen og Mikael Funk for deres
aktive deltagelse som suppleanter i bestyrelsens arbejde.

Ulla Willumsen: takkede bestyrelse og de mange frivillige for det
gode arbejde de udforer samt en opfriskning af klubbens verdier,
som hun mener er rigtig gode.
Ulla takkede kaninholdet og spurgte om der var mulighed for
oprettelse af et weekendkursus "Golfkorekort" Ulla spurgte oqs8 til

Eventuelt



om der kunne gives friplads til trengte bOrn ligesom hun Onskede
et venstreh8ndsset til bgrn.
Kurt Petersen sagde at s8fremt nogen onsker et weekendkursus vil
vi arbejde for dette. PT er der ved at blive planlagt et til afholdelse
i sensommeren. Hvad ang8r venstreh8ndssat til born vil vi se pE

dette, Annie Borch mener ikke at vi pt. kan indg8 i et arbejde med
at tilbyde fripladser til trengende bgrn.

Kurt Petersen: opfordrede medlemmerne til at handle i PRO-
shoppen og s8fremt de gnsker et Golfhefte stotter man klubben
ved at kgbe det her hos os selv.

Lars Karlsen onskede at drivingrange blev mere spendende, evt.
med opsetning af et par flag. Birger Drost gav tilsagn om det det
godt kan lade sig gore

Allan Andersen fortalte om en uge med nermest hul pB hul 2 i den
landsdekkende konkurrence "Road to Maid in Himmerland 22"

Birger Drost: Der er opsat en bgtte med blanding af grasfrA og

sand pB teestedet ved hul 2, blandingen er beregnet til at komme i

turfhuller. Lignende bgtter opsettes pB alle pa13 hullerne.

Benny Raunkier: Takkede for deltagelse ved stottematchen " Pink
Cup" der gav et overskud pB ca. 15.000 kr, som sendes til
kreftens bekaempelse.

Inger Sander spurgte til om aftalen med OK- benzin, gav noget til
Klubben. Kurt Petersen sagde ati 2O2O fik vi ca. 2.300 kr. og vi har
netop f8et orientering om modtagelse af sponsorbetaling i juni,
belab er ukendt.

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