Referat fra generalforsamlingen i Ikast Golfklub
Hotel Medi den 15. november 2017
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr,
medlemskontingenter, betalingsterminer samt opkrævningsformer
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Formand for bestyrelsen John Kristensen bød velkommen og takkede de mange medlemmer,
der var mødt op: ”Det er fantastisk og overvældende, at så mange medlemmer er mødt op –
det er vi i bestyrelsen meget glade for”.
Ad 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Martin Plum Juul, som blev valgt med applaus fra salen.
Martin Plum Juul takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen jf. vedtægterne
var rettidigt varslet og lovlig indkaldt på mail og derfor fuldt beslutningsdygtig.
Martin gav ordet til formanden med bestyrelsens beretning.
Ad 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
John Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses i sin helhed på klubbens
hjemmeside.
Herefter kunne der stilles spørgsmål til beretningen.
Der var ingen spørgsmål.
Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Lars Trillingsgaard fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som er offentliggjort til
gennemsyn for medlemmerne den 8. november 2017.
Regnskabet ender ud med et mindre underskud. Der mangler fortsat indtægter fra
medlemskontingenter. Til gengæld er der sparet på alle poster, hvor det er muligt.
Bestyrelsen besluttede selv at prøve at drive Restauranten i år – uden forpagter.
Restauranten har haft en omsætning på ca. 1 mio. kr. – men endte ud med et underskud på
126 t.kr. Underskuddet skal ses i lyset af, at der har været mange opstartsomkostninger og
engangsudgifter. Det har været et lærerigt år.
Hvordan restauranten skal drives i næste sæson, er der ikke truffet nogen beslutning om.
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Restaurantens omsætning på ca. 1 mio. kr. har betydet, at momsrefusionen for Golfklubben
forholdsmæssigt er steget fra 3% til 6%. I regnskabet udgør momsrefusionen derfor ca. 92
t.kr. mere end forventet. Det er altså ikke alene restaurantens udgifter, der har indbragt dette
beløb – momsrefusionen er beregnet af alle driftsudgifter.
•
•

Spørgsmål: Hvad er det, Golfklubben betaler leasing til?
Svar: Alle maskiner er primært leaset.

•
•

Spørgsmål: Tilgodehavendet på 294 t.kr. – Hvor stammer det fra?
Svar: Kommunen har bevilget tilskud til lærlinge og løbende kurser. Derudover
stammer en del fra XL-ordningen. Beløbet, vi har til gode, er godkendt og bekræftet,
men vil først blive modtaget i banken efter regnskabsperiodens udløb.

•
•

Spørgsmål: Hvorfor skal vi betale løn til træneren indtil marts?
Svar: Jf. aftalen med DGA skal årslønnen deles ud på alle 12 måneder. Der skal
forhandles en ny aftale på plads med en ny træner til næste år.

•

Spørgsmål: Donationen fra medlemmerne, der indbragte 25 t.kr. til klubben – hvad fik
klubben ud af momsrefusionen?
Svar: Der er søgt om momsrefusion, men vi ved ikke, hvor meget vi får – det kommer
an på, hvor mange der har søgt og skal have del i puljen. Indtægten vil først komme
ind i regnskabet til næste år.

•

Herefter var der ikke flere spørgsmål, og Martin Plum Juul kunne konstatere, at der var stillet
spørgsmål til regnskabet – og at det ikke var kritik.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus fra salen.
Ad 4) Forelæggelse af budget. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr,
medlemskontingenter, betalingsterminer samt opkrævningsformer
På grund af den helt nye situation i næste regnskabsår – vil der først blive lagt et budget af
den nye bestyrelse.
John Kristensen fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentsatserne for 2018.
I forhold til kontingenterne sidste år, er der kun ændret kontingent på 9 huls banen, der stiger
fra kr. 2200 til kr. 2900, jf. nedenstående oversigt:
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Kontingenter
2017

Betalingsterminer

Senior

5.800

5.800

½ februar - ½ april

Senior m/studiekort (26-30 år)

2.900

2.900

April

Ungsenior (19-25 år)

2.900

2.900

April

Junior (13-18 år)

1.000

1.500

April

Junior (- 12 år)

1.000

1.000

April

Junior (- 12 år) uden DGU kort

500

500

April

Langdistance (18/9)

2.900/4.350 2.900/4.350 April

Nabo (Brande/Herning)

1.550

1.550

Februar

Flex, 9 huls banen

2.900

2.200

Februar

Bevis, 9 huls banen

1.500

1.500

Februar

Passiv

600

600

Februar

Indmeldelsesgebyr

0

0

Opkrævning via Girokort + kr. 75

2018

Opkrævning via PBS

Medlems kategorier

Martin Plum Juul konstaterede, at der var enighed i salen om satserne.
Ad 5) Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsætter 2 forslag:
1. Fusion af Tullamore og Ikast Golfklub til Ikast Tullamore Golfklub.
2. Vedtægtsændringer
Vedtagelse af begge forslag kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer
stemmer for forslagene. Der er 879 stemmeberettigede medlemmer. Det kræver således, at
586 stemmer for vedtagelsen. Hvis der ikke opnås dette flertal på den ordinære
generalforsamling, men der opnås et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer, så kan forslagene vedtages endeligt på en ny ekstraordinær generalforsamling,
hvor 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslagene. Herefter vil forslaget være vedtaget.
Ad forslag 1 – fusion af Tullamore Ikast Golf Club til Ikast Tullamore Golf Club.
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John Kristensen bemærkede endnu engang, at det er bestyrelsens klare anbefaling at stemme
for forslaget, da det er den bedste beslutning for klubben. På den måde viser vi rettidig omhu,
således at vi ikke om 3 år vil komme i økonomiske vanskeligheder.
Efter bestyrelsens indstilling om at man skulle stemme for forslaget, gik vi over til afstemning.
Der var via personligt fremmøde og fremmøde via fuldmagt i alt 372 stemmeberettigede
medlemmer, og ved stemmeafgivningen stemte alle 372 for forslaget.
Da vi ikke nåede de krævede 586 stemmer, er det nødvendigt med endnu en ny afstemning
på en ekstraordinær generalforsamling.
•
•

Spørgsmål: Har de haft afstemning i Tullamore?
Svar: Ja, ved afstemningen i Tullamore var der 1, der undlod at stemme, alle andre
stemte for forslaget, således at forslaget om fusion er vedtaget i Tullamore Golf Club.

Ad forslag 2 – vedtægtsændringer
På vegne af bestyrelsen gennemgik Jacob Troelsen bestyrelsens forslag til nye vedtægter.
Overordnet er der taget udgangspunkt i DGU’s vejledning – og Tullamore indgår i navnet.
Der er ændringer, som bestyrelsen ønsker gennemført, også hvis fusionen med Tullamore ikke
bliver en realitet. Ændringerne vil blive lagt på hjemmesiden med den fulde ordlyd. Hermed et
kort resume:
Punkt 3.2: Bestyrelsen fastsætter, hvilke medlemskategorier klubben skal have.
Punkt 7.6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af
vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Således bliver det nok med én generalforsamling.
Punkt 12.1: Klubbens regnskabsår bliver ændret til kalenderåret, således at det bliver det
samme som i Tullamore.
Punkt 4.1: Udmeldelse skal herefter ske skriftligt senest den 1. marts – med tilbagevirkende
kraft fra den 1. januar i kalenderåret.
Indskudsbeviser giver ikke længere ret til reduktion i det årlige medlemskontingent, og er
derfor udeladt i de nye vedtægter.
Hvis nogen ønsker at sælge deres indskudsbeviser til Jens Poulsen til kurs 50, skal klubben
have skriftlig besked senest den 31/12-17.
•
•

Spørgsmål: Hvis nogle indskudsbeviser bliver stående, vil de da blive indfriet til kurs
100?
Svar: Ja, hvis man afgår ved døden, kan boet gøre krav på indfrielse til kurs 100.

Punkt 7.4: Stemmeberettigede er kontingentbetalende medlemmer, der har Ikast Tullamore
Golfklub som hjemmeklub.
Juniormedlemmer, der er fyldt 15 år vil også være stemmeberettigede.
For at blive valgt til bestyrelsen skal man være 18 år.
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Punkt 7.10: Indkaldelsesvarsel til ekstraordinær generalforsamling forkortes fra 14 til 8 dage.
Punkt 11.4: Ved økonomiske dispositioner over 2 mio. kr. skal der indkaldes til
generalforsamling.
Hvis Jens Poulsen ønsker at sælge, får Ikast Tullamore Golfklub forkøbsret.
•
•
•

Spørgsmål: Er det ikke ligegyldigt at arbejde i alt det nu. Det kan den nye bestyrelse
ændre?
Svar: Vedtægtsændringerne er afstemt med Jens Poulsen, og der skal ikke stemmes
om nye vedtægter efter fusionen.
Spørgsmål: Jf. punkt 7.9 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/4
af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det –Før var det kun 50 medlemmer? Det
er en voldsom ændring. Har bestyrelsen tænkt over det?

•

Der blev herefter fremsat et ændringsforslag til, at det er 100 medlemmer i stedet for
1/4 af stemmerne, der kan kræve en ekstraordinær generalforsamling.

•
•

Svar: Bestyrelsen har tænkt over det. På den måde er det ikke så let at kuppe.
Efter en kort overvejelse foreslog bestyrelsen, at den foreslåede fjerdedel af
medlemmerne, i stedet bliver 150 medlemmer, der i øjeblikket vil svare til 10% af alle
medlemmer.

Martin Plum Juul kunne herefter konstatere, at der ikke var flere spørgsmål.
Udover et par sproglige rettelser i vedtægterne skal bestyrelsens forslag ændres i punkt 7.9,
således at det er mindst 150 medlemmer, der skal foreslå en ekstraordinær generalforsamling.
Efter bestyrelsens indstilling om at man skulle stemme for forslaget, gik vi over til afstemning.
Der var via personligt fremmøde og fremmøde via fuldmagt i alt 372 stemmeberettigede
medlemmer, og ved stemmeafgivningen stemte 370 for forslaget.
Da vi ikke nåede de krævede 586 stemmer, er det nødvendigt med endnu en ny afstemning
på en ekstraordinær generalforsamling.
Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
John Kristensen gennemgik besætningen i den nuværende bestyrelse
Nuværende bestyrelse:
– John E. Kristensen
– Andreas Lehmann Jacobsen
– Jacob S. Troelsen
– Lone Kyed Sørensen
– Lars Søgaard
– Lars Trillingsgaard
– Marianne Moth Iversen

på valg – modtager genvalg
på valg – modtager genvalg
på valg – modtager genvalg

Nuværende suppleanter:
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–
–

Johnny Kaxe
Carsten Christiansen

modtager genvalg
modtager genvalg

Den nye bestyrelse var herefter genvalgt ved fredsvalg med applaus fra salen.
Når den planlagte fusion bliver gennemført, vil der på ordinær generalforsamling næste år i
februar måned igen være valg til bestyrelse.
Ad 7) Valg af revisor
Den nuværende revisor: Partner Revision, Ikast – blev genvalgt.

Ad 8) Eventuelt
John tog ordet for en afsluttende bemærkning og takkede for den store opbakning til fusionen
og banesalget.
Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt om 14 dage. John håbede på
bestyrelsens vegne på, at mange ville møde op – og kunne tilføje, at der var æbleskiver og
gløgg til de første 100 – det er ca. det antal, der kan være i Restauranten.
•
•

Spørgsmål: Hvordan med indskudsbeviser, hvis man ønsker at forære sit indskudsbevis
væk?
Svar: Hvis man ønsker at skænke de 2750 kr. til Golfklubben, vil Jens Poulsen komme
med det samme beløb. De skænkede beløb vil blive brugt som egenkapital i den nye
klub.

Send en mail til info@ikastgolfklub.dk inden den 31/12-17, hvis man ønsker at få udbetalt
2750 kr. for sit indskudsbevis – eller hvis man ønsker at skænke det til klubben.
•
•

Bemærkning fra salen: Man kunne sætte en liste op i klubben med dem, der støtter.
Svar: Det kunne man – og forhåbentligt er der rigtigt mange, der støtter.

HUSK: Hvis man vil have penge for sit tilgodebevis, skal det ske inden den 31/12-17.
Bestyrelsen sender en besked ud til alle medlemmer, så dem der ikke er med i aften også vil
få besked.
•

Bemærkning fra salen: Vi har fået rabat på vores indskudsbevis i mange år, så det er
en fin ordning vi har fået.

•

Bemærkning fra salen: Vi har fået en flot hjemmeside, men den bliver ikke brugt.
Det er en opfordring til bestyrelsen – at den opdateres hele tiden.
Svar: Der skal måske nedsættes et udvalg med lidt mere tid – det vil bestyrelsen
arbejde videre med.

•
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•
•

Spørgsmål: Skal Lars Søgård være direktør for Jens Poulsen eller for golfklubben?
Svar: Det skal være for Ikast Tullamore Golfklub.

Martin Plum Juul konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og at generalforsamlingen nu
var slut.
Afslutningsvis tog John Kristensen ordet en sidste gang og takkede Martin Plum Juul for at
lede slagets gang på den allerbedste måde – og fordi han igen i år stillede op som dirigent på
Ikast Golfklubs generalforsamling – og håbede på, at han ville gøre det næste gang også.
Tak for i aften. Det har været vidunderligt, at bestyrelsen har fået så stor opbakning.

Ikast den 15. november 2017
Referent: Marianne Moth Iversen

Dirigent: Martin Plum Juul
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