PROTOKOL GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2020
Tidspunkt: torsdag den 27. februar 2020
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
1. Indkøb/ansøgning om min 2-3 hjertestarter mere.
2 Afholdelse af 2 fredags eftermiddag match med 9 el. 18 huller
3. Afholdelse af 3 sociale matcher om året
4.. Generalforsamlingen afholdes på fast tidspunkt hvert år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Allan Skydt (modtager genvalg)
Susanne Olesen (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 aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se
bilag)
Dirigenten foreslog herefter, at eventuelle spørgsmål stilles efter fremlæggelse af
regnskabet og budget 2020, 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)
4. Forelæggelse af budget:
Kassereren forelagde budgettet for 2020 for forsamlingen (se bilag).
Herefter var der åben for spørgsmål fra salen til beretningen, regnskab og budget:
Der var et par spørgsmål i forhold til leasing og kontant erhvervelse af semiroughklipper.
Dette blev forklaret af kassereren, hvor bestyrelsen har vurderet hvordan vi får mest muligt ud
af vores penge.
Spørgsmål om hvordan status er på sagen med grundskylden. Svaret er at vi ikke længere
betaler grundskyld.
Et medlem mener at det i høj grad var vores midlertidige træners fortjeneste at nye
medlemmer er blevet i klubben. Formanden forklarede at vi har gjort os umage for at
fastholde træneren og da dette ikke lykkes, forsøgt at indgå aftale med andre. Dette er
bestyrelsen og manager desværre ikke i mål med endnu.
Et medlem undrer sig over at der investeres i endnu et toilet, der skal placeres så tidligt på
runden. Et andet medlem responderede at det er et ønske der har været fra flere medlemmer.
Et tredje medlem gør opmærksom på at det er en god ide, nu da banen også åbnes op for flere
besøgene, jf. ”Sydbank ruten”. Et medlem spørger om det er overvejet at anskaffe toiletvogn
først.
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Formanden svarede at en toiletvogn har været undersøgt, men at det også var en betragtelig
udgift. Placeringen har også været drøftet og bestyrelsens bedste bud er pt. det nuværende
forslag.
Et medlem spørger til hvilke fonde der er søgt og havde forslag til fonde der kan søges.
Kassereren fortalte hvilke fonde der har været søgt og takker for de nye forslag.
Et medlem spørger til budget vedrørende A11, hvorfor der er budgetteret et højere beløb på
Greenfee fra A11. Dertil svaret at det er pga., at Skærbæk Mølle var med som nyhed sidste år og
derfor fik en del gæster. Vi forventer at dette ikke er tilfældet i 2020
Spørgsmål om der er udleveret lige så mange ”en gave for livet” som sidste år. Det er der på
nuværende tidspunkt ikke.
Et medlem spørger om det er samme procedure med udlevering af golfsæt til nye
prøvemedlemmer der benytter ”en gave for livet”. Managere kunne svare at det er uændret.
Et medlem foreslår at der også etableres et toilet ved udslagsbanen. Formanden måtte erkende
at det ville være optimalt og at det er undersøgt, men det er for nuværende for dyrt at etablere.
Formandens beretning, regnskab og budget blev herefter godkendt.
Dirigenten havde forinden ved selvsyn konstateret, at regnskabet var revideret og
underskrevet af revisorerne og oplyst forsamlingen om dette.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne:
1. Indkøb/ansøgning om min 2-3 hjertestarter mere / Jane Damgård
Bestyrelsen er enig i at der skal være flere hjertestartere, men vil nødig lægge fast på et bestemt antal.
2. Afholdelse af 2 fredags eftermiddag match med 9 el. 18 huller / Jane Damgård
Bestyrelsen ønsker ikke at binde matchudvalget op på dette.
3.

Afholdelse af 3 sociale matcher om åre /. Jane Damgård
Bestyrelsen ønsker ikke at binde matchudvalget op på dette.

Generalforsamlingen ønskede, efter opfordring fra dirigenten, at tage stilling til forslag 1,2 og 3 samlet.
Bestyrelsen arbejder med at finde løsning på hjertestarter, men ikke ønsker at lægge sig fast på et bestemt
antal, samt henviser til at matchudvalget bør have frihed til at planlægge matcher.
Generalforsamlingen vedtog ingen af de tre forslag.
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4.

Generalforsamlingen afholdes på fast tidspunkt hvert år /Ib Nielsen

Ib motiverede sin indstilling. Det vil være en god rytme at have så medlemmerne kan planlægge lang tid
forud.
Dirigenten fastslog at det i så tilfælde vil kræve en vedtægtsændring. Bestyrelsesformanden forklarede at
tidspunktet fremover vil blive meldt ud tidligere,
Forslaget blev herefter trukket tilbage.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg til bestyrelsen var:
Allan Skydt (modtager genvalg)
Susanne Olesen (modtager genvalg)
Begge 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 følgende til de 2 revisorer
1. Bo Søborg
2. ingen forslag
Dirigenten Chresten Haugaard stillede sig til rådighed som revisor og blev valgt med
akklamation.
Sten Jensen blev valgt som revisor suppleant.
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9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget
Chresten Haugaard, Ejnar Platz og Søren Olesen blev genvalgt.
10. Eventuelt
Inden formanden uddelte sports- og lederprisen, var der anerkendelse til:
Anders Svendsen for hans mangeårige virke som klubbens revisor.
Jens Ove Jensen og Simon Jensen for deres flotte håndværk ifm. opførelsen af Sydbank
Rutens pavillon ude ved hul 12.
Tonny G. Sønderup som koordinator for begynderudvalget, som i 2019 har haft rigtig travlt
og med stor succes.
Lederprisen
Lederprisen blev uddelt til Villy Petersen. som har været i klubben i 16 år og altid har givet
en hånd med. Personen har deltaget i div. udvalg, er en aktiv spiller, glad og omgængelig
person og har de seneste år stået i spidsen som Kaj Lykke Golfklubs repræsentant ifm. Sydjysk
Open.
Sportsprisen
Sportsprisen blev uddelt til Martin Hejbøl. En person med hjerte for en helt bestemt gruppe
af Kaj Lykke medlemmer. Gruppen af spillere har som helhed og som individuelle spillere
leveret fine sportslige resultater med god inspiration og sportslig engement fra personen her.
Personen er også selv med til at repræsentere Kaj Lykke Golfklub på det sportslige og stille sig
gerne til rådighed for andre golfspillere.
Herefter afsluttede såvel dirigenten som formanden generalforsamlingen og takkede for god
ro og orden.

For protokollen: Susanne Olesen
Bramming den 27. februar 2020

Dirigent: __________________________
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