PROTOKOL GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2019
Tidspunkt: Onsdag den 27. februar 2019
Sted:
Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming
Tidspunkt: Kl. 19:00
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:
Torben Pedersen – (modtager genvalg)
Hans Anton Sørensen – (modtager genvalg)
Bjørn Lauritzen – (modtager genvalg)
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget.
10. Eventuelt.
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Protokol:
1. Valg af dirigent
Formanden fremlagde 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 bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, hvorefter Morten
Mortensen præsenterede trænerteamet og kontorets sekretær. Hans Erik præsenterede
slutteligt greenkeeper staben.
Formand Torben Pedersen aflagde efterfølgende 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:
Kasserer Allan Møller Skydt fremlagde det reviderede regnskab for forsamlingen (se bilag)
Kontingentsatserne vil være uændrede.
Dirigenten konstaterede ved selvsyn, at regnskabet var revideret og underskrevet af
revisorerne.
Herefter var der åben for spørgsmål fra salen:
Et medlem gjorde opmærksom på at klubben kunne arbejde med at man kan donere skatten
af en eventuel arv til golfklubben.
Bent Søgaard spurgte til hvor værdierne på vores arealer ses i regnskabet, hvilket han fik svar
på. Endvidere opfordrede han til, at klubben investerer i solpaneler.
Et medlem spurgte til hvad forpagtningsaftalen med restauratørerne går ud på og fordelingen
mellem forpagter og klubben.
Samme medlem spørger til om ”bar lokalerne” er klubbens lokaler. Svaret var at det er det.
Medlemmet opfordrer herefter til at bardisken fjernes, da den ikke er egnet til at sidde ved.
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Johannes Hansen spurgte til om restauranten selv står for udskiftning af maskiner i køkkenet.
Svaret var, at det gør de i forhold til de maskiner de selv har investeret i, de øvrige er klubbens
ejendom og ansvar.
Flemming Snitgaard spurgte om vi kendte årsagen til hvorfor medlemmerne stopper. Det blev
forklaret at vi opsamler data på disse årsager og hovedparten stopper på grund af alder og
sygdom.
Hans Lauridsen gjorde opmærksom på at de runde borde i ”barlokalet” ikke er så gode som
firkantede borde, og havde i øvrigt ros til bestyrelsen for det flotte regnskab.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Både regnskabet og formandens beretning blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget:
Allan Møller Skydt forelagde budgettet for 2019 for forsamlingen (se bilag).
Bemærkninger til budgettet:
Niels Krogh opfordrer til at budget for det kommende år, fremover bliver lagt frem sammen
med regnskabet.
- et medlem spurgte til hvor mange penge vi regner med at få retur fra moms i forhold til
donationerne, Svaret er at det ved vi ikke endnu.
Johannes Hansen spørger til om det kan passe at restauranten fremover kun skal betale
15.000 i el og varme. Svaret er at varmen kan ikke skilles ad og derfor betales et aftalt beløb
hvorimod der er bi måler på elforbruget.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg til bestyrelsen var:
Torben Pedersen – (modtog genvalg)
Hans Anton Sørensen – (modtog genvalg)
Bjørn Lauritzen – (modtog genvalg)
Alle tre blev genvalgt ved akklamation
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslog:
1. Lars Kristian Kesby
2. Steen Jensen
3. Carsten Nielsen
Alle tre blev genvalgt 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 genvalgt.
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 genvalgt.
10. Eventuelt
Der var uddeling af priser: Sportsprisen gik til Emil Skydt og lederprisen gik til Anders
Svendsen.
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Hans Anton Sørensen fremlagde herefter en opdatering på bestyrelsens arbejde med at
promovere KLG. Vi har valgt at lægge vægt på sport og natur og at få bynavnet med. Der er
flere initiativer i gang bl.a. er der udarbejdet små film med KLG medlemmers medvirken, som
viser mangfoldigheden i golfklubben. Der er initiativer i gang med golfpakker – ”en gave for
livet”, som i øvrigt er forlænget og der er indtil videre udleveret 150 pakker. Der er endvidere
udarbejdet humørkort for at reklamere for golfsporten på en afslappet facon, samt gøre KLG
synlig og disse skal uddeles og er et alternativ til annoncering.
I forbindelse med at folk har doneret et beløb i 2018 bliver der arrangeret en match efter
sommerferien. I år bliver der endvidere arbejdet med at skaffe donationer til kræftens
bekæmpelse.
Niels Krogh foreslog at navnet Bramming kommer med i KLG logoet, så ingen kan være i tvivl
om hvor klubben befinder sig.
Maibritt Søkilde spørger til medlemsundersøgelsen (golferen i centrum) og hvordan disse
bliver behandlet og om der bliver givet svar til de der har spørgsmål eller kritikpunkter.
Svaret var at der kommer rigtig mange svar og det bestræbes at alle der kan svares får svar,
men at dette er et udviklingspunkt.
Erik Schmidt spørger til hvorfor det går så lang tid inden referaterne fra bestyrelsesmødet
kommer på hjemmesiden. Svaret var at referatet hurtig er klar og fremover vil det hurtigere
blive offentliggjort.
Et medlem spørger til restaurantens åbningstider og hvilket han fik svar på.
Herefter afsluttede såvel dirigenten som formanden generalforsamlingen og takkede for god
ro og orden.

For protokollen: Susanne Olesen
Bramming den 27. februar 2019

Dirigent: __________________________
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