PROTOKOL GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2018
Tidspunkt: Tirsdag den 20. februar 2017
Sted:
Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming
Tidspunkt: Kl. 18:30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Heine Madsen – (modtager ikke genvalg)
Hans Lauridsen – (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget.
10. Eventuelt.

Protokol:

Formand Torben Pedersen bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed til minde om klubbens
mangeårige dirigent ved generalforsamlingerne, advokat Jørgen Søgaard Madsen, der afgik
ved døden den 1. februar 2018.
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1. Valg af dirigent
Herefter fremlagde formanden bestyrelsens forslag til dirigent, som var advokat Chresten
Haugaard, der blev valgt med akklamation. Han kunne efterfølgende konstatere, at
vedtægternes betingelser for indvarsling af generalforsamlingen var opfyldt og dermed var
forsamlingen beslutningsdygtig.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:
Formand Torben Pedersen aflagde en kortfattet beretning om klubbens virksomhed i det
forløbne år (se bilag)
Dirigenten foreslog, at eventuelle spørgsmål stilles efter fremlæggelse af regnskabet, hvilket
blev godkendt af forsamlingen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Kassereren Hans Anton Sørensen havde bedt suppleant Allan Møller Skydt, om at fremlægge
det reviderede regnskab for forsamlingen (se bilag)
Der var 2 ændringer til regnskabspraksis, som blev godkendt af medlemmerne (se bilag).
Herefter var der åben for spørgsmål fra salen:
Et medlem mente, at der var brugt meget strøm, på trods af at der er sparet meget på vanding
af banen i 2017. Han mente, at det måske er restauranten, der bruger så meget strøm. Allan
Skydt fortalte, at der nu er opsat bi-målere i restauranten, så forbruget her vil kunne aflæses
ved udgangen af 2018.
Flemming Snitgaard mente ikke, at der kunne sendes et regnskab ud, hvor der står godkendt,
når det ikke var godkendt endnu. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der dog var gjort plads
til underskrifter.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget:
Allan Møller Skydt forelagde budgettet for 2018 for forsamlingen (se bilag).
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Henning Gyldenløve spurgte, om vi havde undersøgt kontingentsatser i naboklubberne. Allan
Skydt fortalte, at det har vi og at vi er i den billige ende.
Et medlem spurgte til, hvad de nye kontrakter med restauranten og omkring rengøring gik ud
på. Dette redegjorde formanden for, det er hovedsageligt for at gøre aftalerne mere
gennemsigtig.
Forsamlingen godkendte budgettet.
Et medlem spurgte til, om alle store bagskabe stiger til det samme (Kr. 500/år), som de nye
store bagskabe i den gamle greenkeeper bygning, hvilket de gør.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg til bestyrelsen var:
Heine Madsen – (modtog ikke genvalg)
Hans Lauridsen – (modtog ikke genvalg)
Et medlem, Kurt Krat Pedersen, havde via fuldmagt stillet sig til rådighed for valg til
bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog, Susanne Olesen og Allan Møller Skydt.
Formanden motiverede bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer.
Herefter var der skriftlig afstemning med følgende resultat:
Allan Møller Skydt fik 88 stemmer.
Susanne Olesen fik 82 stemmer.
Kurt Krath Pedersen fik 7 stemmer.
Allan Møller Skydt og Susanne Olesen blev hermed valgt.
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Herefter blev der sagt farvel og mange tak til de 2 afgående medlemmer, Heine Madsen (der
pga. sygdom ikke var tilstede) og Hans Lauridsen.
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslog:
1. Lars Kristian Kesby
2. Steen Jensen
3. Carsten Nielsen
Formanden motiverede bestyrelsens forslag til valg af suppleanter
Alle 3 blev valgt med akklamation.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bestyrelsen foreslog genvalg til såvel de 2 revisorer som suppleanten:
1. Anders Svendsen
2. Bo Søborg
Begge blev valgt.
Der var ingen opstillet som suppleant og der blev derfor ikke valgt nogen.
9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget
Chresten Haugaard, Ejnar Platz og Søren Olesen blev valgt.
10. Eventuelt
Der var uddeling af priser:
Sportsprisen gik til Markus Husted.
Lederprisen gik til Jens Rue.
Et medlem mente, at bestyrelsen bør præsentere sig ved generalforsamlingerne, hvilket blev
taget til efterretning.
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Herefter afsluttede såvel dirigenten som formanden generalforsamlingen og takkede for god
ro og orden.
For protokollen: Hans Lauridsen
Bramming den 20. februar 2018

Dirigent: __________________________
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