Referat fra Golfklubben Storstrømmens generalforsamling d. 14. marts 2019
Bestyrelsen ved generalforsamlingen
Formand Henrik Roed Hansen (HRH)
Næstformand og turneringsudvalg Arne Jørgensen(AJ)
Kasserer Lis Schütt (LS)
Sekretær Ole Radich Johansen (ORJ)
Bestyrelsesmedlem Morten Kjær (MK)
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Frost (AMF)
Baneudvalgsformand Ole Lund-Hermansen (OLH)

Suppleanter
Timmy Daugaard Rasmussen(TDR)
Michael Damgaard (MD)
Sekretariat
Ulla Schütt (US)
A/S repræsentant
Bruno Andersen

Henrik indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte ca. 80
medlemmer. Oplyste, at vi skal høre om året 2018 samt glæde os til fremtiden.
Derefter bad han forsamlingen mindes det forgangne års afdøde, Kaj Olsen og Christian
Mortensen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Glen Polano, som blev enstemmigt valgt
Glen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og gav derefter ordet til Henrik for beretning om klubbens virksomhed.
2. Henrik gennemgik klubbens virksomhed med opsummering af følgende punkter:
- Årets beretning afgives delt ved projektor og dels ved kommentarer hertil
- Hvad husker vi fra 2018: Etablering af erhvervsklub. Det var et tørt år. Vi kom i gang lidt
skævt – beklager. Vognporten blev en udfordring
- Frivillige havde gjort en stor indsats, hvilket ikke må undervurderes
- Fællesskab. Klubben som netværk skal fremme det sociale
- Med åbenhed fremmes en god atmosfære – vi skal stå sammen
- Deltog i DGU temamøde, som koncentrerede sig om: flere medlemmer. Hvad skal vi
stille af krav til personalet, bestyrelsen, frivillige, udvalgene, medlemmerne og
økonomien? Hvordan ser vi på omverdenens krav?
- Temaer i golfsporten: Loyalitet, golf gavner, DIF bevæg dig for livet og nye golfregler
- Der vil blive stillet krav til vort anlæg, til tilbud og tidsforbrug.
- Vi skal hjælpe hinanden og tage ansvar – altså mindre bøvl.
- Vi ønsker fortsat at have banen med 18-hullersbane, par 3 bane og træningsfaciliteter.
Desuden restaurant, shop og sekretariat.
- I 2018 havde vi bl.a. følgende fokusområder: Rekruttering, prøvemedlemsskab,
kaninklub, fokus på de første 2 år, begynderes brug af stor bane og frivillige
begyndertrænere.
- Yderligere fokusområder: Træningsanlæggets udseende og mulighed for udbygning.
Par 3 banen. Træningsarrangementer.
- Vi er ved at forberede klubbens 50 års jubilæum. Vi vil nedsætte et udvalg og have en
masse gode idéer til fejring samt præsentere historien. Arbejdet er allerede i gang.
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2018 var også præget af aktiviteter. Ud over normal aktivitet havde vi tiltag for
begyndere og juniorer. Desuden fokus på eliten, erhvervsklubben og
erhvervsturneringen. På greenfee området fortsat samarbejde med Business LF.
Medlemsmæssigt er golf på tilbagegang i Danmark. I 2018 et fald på 2200 til i alt ca.
149.000 hvoraf ca. 32.000 er flexmedlemmer, en stigning på ca. 1000.
Vi har pr. 31.12.2018 487 aktive, hvilket er et fald på 23 netto. Til DIF er der indberettet
529, da der skal indberettes et årsgennemsnit. Vore medlemmer fordeler sig på 314
mænd, 131 damer, 30 drenge og 12 piger.
I 2018 har vi et underskud i regnskabet, men har investeret i banen samt Vognporten.
Vi er i mål med mange ting, men vil gerne mere. Vi skal tænke på, hvad vi har råd til.
Hvad vores kontingenter skal være. Hvilke rabatter vi skal have. Kort sagt, tænke på
fremtiden.
Banen tilstand er vi meget opmærksom på. Den er påvirket af vejr og vind. Der er til
stadighed anlægsarbejder – forbedringer. Vi har anlagt nyt teested 41, hvilket har
været en succes. Vandingsanlægget kører godt. Den udarbejdede banerapport er nu et
uundværligt arbejdsredskab for baneudvalg og bestyrelse. Og så en tak til personalet,
Anita, Søren og Leo samt nu velkommen til Michael. Men også tak til de frivillige, som vi
godt kunne bruge flere af. Kontakt Peter Müller.
I 2019 har vi intentioner om et højt niveau på banen. Vi tynder ud i lunde og
beplantninger, nyt græs er sået m.m.. Vi stiler – naturligvis - efter stor tilfredshed.
Turneringsudvalget har haft et OK år, hvor deltagerantallet i klubturneringerne var
nogenlunde på niveau med 2017. Turneringsprogrammet har næsten været det samme
som sidste år, dog er der et par turneringer der skilte sig ud. PAR IS YOUR FRIEND var
en anderledes turnering, hvor man som udgangspunkt havde sine 2 point, kun birdie
eller mindre gav ekstra point. Også afslutningsturneringen ”Jyske Banks parturnering
var anderledes. På nogle selvvalgte huller kunne man opnå dobbelt point.
Vi havde ingen DGU turneringer, men afholdt de sædvanlige klubmesterskaber, deltog i
LF mesterskaberne og afholdt erhvervsturneringen. Ved LF mesterskaberne, som blev
afholdt i Marielyst fik vi 3 mestre: Isabelle Pedersen i junior pige, Frej Mads
Kristoffersen i junior dreng og Lasse Victor Hansen i herre.
Begynderudvalget takker alle, der har bidraget. Vi har fået 55 nye medlemmer, men 69
er udtrådt. Det har naturligvis økonomisk betydning. Ser vi frem i 2019 er der Golfens
dag 28. april 2019, spil med dag d. 18. august. Og så har vi lavet aftale om PR i Radio
Sydhavsøerne. D.v.s. der er meget fokus på begynderudvalget, der meget gerne tager
imod nye udvalgsmedlemmer.
På sponsorsiden er der lagt stort arbejde. Vi takker vore hulsponsorer,
turneringssponsorer og øvrige sponsorer. Men det bliver sværere og sværere, så derfor
er det et stort indsatsområde i 2019.
På eliteniveau er vi rykket op fra 3. division til 2. division, deltager igen i 5. division og i
2 kval. rækker. Træningen har været tilfredsstillende og sponsorer ok. I 2019 deltager vi
med 3 herrehold og 1 damehold sammen med Falster og Marielyst.
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Juniorudvalget har fået ny sammensætning og fungerer nu rigtig godt. Det går godtmed
træningen og der er etableret kontakt til skoler. Der har været afholdt diverse
arrangementer og sæson 2019 ser ud til også at blive spændende.
- Vognporten. Som tidligere nævnt blev 2018 et udfordrende år, men vi slap helskindet
igennem, takket være dem som stod op og hjalp. Derfor tak til Jan og tak til Ulla, som
tog det største nap. Og nu har vi sagt velkommen til Christine, som kommer til at
forvænne os i 2019 og forhåbentlig i de kommende år. Støt os og brug Vognporten.
- I ordens- og regeludvalget har der ikke været den store trafik. Udfordringen kommer
først nu, hvor de nye golfregler er taget i brug. Der afholdes endnu et kursus d. 19.
marts med tilmelding på golfbox.
- Og her til sidst: Tak til bestyrelse, udvalgene, frivillige, personale, klubberne i klubben,
sponsorer og aktieselskabet.
- Støt op om Vognporten – støt op om Frank. Det er ikke en selvfølge ar vi har alle
faciliteter.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Lis Schütt
- Regnskabet blev gennemgået visende et underskud på ca. kr. 67.000,Regnskabet blev kort kommenteret af Lis og gav ikke anledning til spørgsmål. Herefter
blev regnskabet godkendt.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent og evt.
indskud.
- På side 17 er vist budget for 2019 baseret på det nuværende antal medlemmer. Vi
forventer en forbedring i Vognporten og budgetter derfor med et overskud på kr.
63.000,- Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen uændrede kontingentsatser, men fremkom
med det på vedlagte bilag foreslåede engangskontingent på kr. 500,-.
Dette gav i sagens natur anledning til en del spørgsmål, men der blev generelt vist
forståelse herfor. Det blev dog påpeget fra bestyrelsen, at der i 2019 vil blive arbejdet
hårdt hen imod en økonomisk løsning, så lignende kan undgås i 2020.
Budget og kontingent blev herefter vedtaget.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde ingen forslag
6. Forslag fra medlemmer.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Henrik Roed Hansen, Ole Johansen, Anne Marie Raakjær Frost og Morten Kjær.
Henrik, Anne Marie og Morten er villige til genvalg mens Ole ikke ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik, Anne Marie og Morten nyvalg af Johnny Sjøberg.
Henrik, Anne Marie, Morten og Johnny blev enstemmigt valgt.
8. Valg af 2 suppleanter.
På valg er Michael Damgaard og Timmy Daugaard Rasmussen.Timmy er villig til genvalg og
Michael er ikke. Bestyrelsen foreslår genvalg af Timmy og nyvalg af Anders Holgersen.
Begge blev enstemmigt valgt.
9. Valg af 2 revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Allan Hansen og Henrik Scouboe. Enstemmigt valgt.
10. Eventuelt
Arne Jørgensen fremsatte begrundet valg af Husudvalget Kragh til årets fighterpris.
Så har vi det faste punkt under eventuelt: ”ÅRETS FIGHTERPRIS 2018”
Igen i år er der heldigvis mange personer eller grupper der har gjort sig fortjent til at modtage
prisen. Det hedder ”ÅRETS FIGHTER”, men er egentligt ikke tænkt som at skulle være en pris, hvor
der har været forhold så man har måttet kæmpe med nogle udfordringer. Det er nærmere en
erkendtlighed for at der er udført et stort stykke arbejde for GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN, og
til glæde for os alle. De der skal have prisen i år, har været et fasttømret team gennem mange år.
Så hvis jeg siger følgende, er der vist ingen der er i tvivl om hvem det er.
Ole, Ole og Ole
På dem kan man altid stole
Hver tirsdag de altid kommer
Enten det er vinter eller sommer
Af Ulla de opgaver får
Det være sig store eller små
Dem med bravur de bestå
Før end de en pause kan få
De vore vægge maler
Og der bli´r fjernet svaler
De støber rør til parasoller
I håb om det bli´r sol og sommer.
Ole, Ole og Ole vil i komme herop.
Så i år er det husudvalget der skal have prisen.
Men jeg er også nød til at sige at man behøver altså ikke at hedde Ole for at hjælpe i husudvalget.
Så stort og velfortjent tillykke med ”ÅRETS FIGHTERPRIS” 2018

Søren Krogh stod for uddeling af præmier for besiddelse af fuglekasser. Ved lodtrækning blev
der givet præmie til 7 vindere.
Peter Müller udtrykte en tak fra Team Rynkeby for at klubben stiller banen til rådighed for
dette gode formål – børnecancerfonden.
Efterlyser – som sædvanligt – flere frivillige. Understreger, at det ikke nødvendigvis skal være
om tirsdagen. Der er masser af opgaver, der kan udføres også andre dage.
Da det efterhånden kniber med sponsorer, opfordres til, at man kan komme med emner. Peter
tager gerne imod.
Morten Kjær gjorde opmærksom på, at han havde lagt sedler på bordene, hvor man kan
tilmelde sig opgaver på golfens dag. Skriv jer på!
Henrik fremlagde forslag fra et medlem om navneforandring. Da det før har været oppe to
gange, vurderede bestyrelsen, at det ikke skulle komme som et forslag på
generalforsamlingen, men opfordrede forsamlingen om at tilkendegive, om man skal arbejde
videre hermed. Henrik havde undersøgt de forventede omkostninger ved en sådan ændring og
oplyste, at kompetente personer havde vurderet det til ca. 6 – 7000,- kr.
Efter en intens diskussion med både for og imod, vil bestyrelsen i det kommende år vurdere,
om der er basis for at gå videre med forslaget.
Fra forsamlingen blev spurgt, hvilke planer der er for bane og træningsfaciliteter. Svaret er, at
hvis midlerne er der, er planerne der også.
Der blev desuden spurgt til et toilet på banen. Dette kunne være en af planerne.
Henrik sluttede med en tak til Ole Johansen for hans tid og indsats i bestyrelsen, hvorefter
Glen afsluttede generalforsamlingen.
Henrik takkede derefter Glen for hans indsats som dirigent.

Ref. Ole R. Johansen

Dirigent Glen Polano

