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Generalforsamling 2020
Orientering om beslutninger
Bestyrelsen besluttede lige før planlagt afholdelse af årets generalforsamling udsættelse på
ubestemt tid på grund af Coronavirussen.
På seneste bestyrelsesmøde er videre beslutning så blevet at springe afholdelse af
generalforsamling 2020 over. Uvisheden om forsamlingsforbuddet gør, at det videre fortsat kan
have udsigter med afholdelse og vi synes ikke det giver mening at afholde generalforsamling så
langt inde i sæsonen.
Bestyrelsen vil gerne at de beslutninger der skulle have været truffet på generalforsamlingen
bringes ud i livet, sådan at driften af klubben kan fortsætte på normal vis.
På generalforsamling er dagsorden jo blandt andet beretning om seneste års drift, herunder
mulighed for at takke alle de mange der yder store indsatser for klubben, regnskabsaflæggelse,
valg til bestyrelse mv.
Vi vil med udgangspunkt i sædvanlig dagsorden gennemgå de beslutninger bestyrelsen nu har
konfirmeret og i øvrigt referere fra formandens planlagte beretning og det aflagte årsregnskab.
Såfremt der er medlemmer, der har indsigelse imod de af bestyrelsen trufne beslutninger
anmoder vi om at de indmeldes til bestyrelsen inden 14. dage fra modtagelsen af disse noter.
Bestyrelsen for Golfklubben Storstrømmen
Henrik Roed Hansen
formand

Generalforsamling 2020
Dagsorden
Dagsordenspunkterne til årets generalforsamling skulle efter vedtægterne og som sædvanligt
have været
1.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra Ordens og
Regeludvalget

2.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

3.

Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter og evt.
indskud

4.

Forslag fra bestyrelsen (ingen)

5.

Forslag fra medlemmerne (ingen)

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

7.

Valg af 2 suppleanter

8.

Valg af 2 revisorer

9.

Eventuelt

I det efterfølgende vil hvert af punkterne bortset fra punkt 4 og 5 (ingen forslag) gennemgås

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
2019 husker vi overordnet som et godt år for klubben, et år med en velfungerende drift og så
selvfølgelig klubbens 50-års jubilæum.
Den velfungerende drift kan vi alene se tilbage på, fordi medarbejderne og de mange frivillige
alle har ydet en stor indsats for at Golfklubben Storstrømmen skal fremstå flot og godt. Det
sociale fællesskab er en hjørnesten for klubbens virke, det har alle stået sammen om, klubberne
i klubben har arbejdet meget med, i det hele taget har åbenhed og klubben som netværk været
i højsædet, flot er det.
Først om 50-årsjubilæet, der blev fejret med en uges fest og aktiviteter. Vi præsenterede
historien, tak til skribenterne John Orland Rasmussen og Jens Kirkegaard for stort arbejde. Vi fik
en rigtig god presseomtale, tak til dem der deltog. Klubberne i klubben stod for ugens
golfarrangementer, der alle forløb med stort deltagerantal. Ugen blev sluttet med reception og
fest lørdag samt jubilæumsturnering søndag. Søren Krogh (æresmedlem) indstiftede en ny
vandrepokal (jubilæumspokal), som vil indgå årligt i fremtiden – tak for det. En fantastisk uge,
hvor vi ikke skal glemme at klubben havde besøg fra det ganske land, fik en masse gaver, en
række flotte taler, tak for det hele.
På jubilæumsreceptionen kunne klubben udnævne sit kun andet æresmedlem, Lis Schütt, der
utrætteligt i mange år har arbejdet for klubben, senest mest omkring finanserne – til lykke til
Lis.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
(fortsat)
Temaer der tales meget om i golfsporten er loyalitet og medlemssituationen, markedsføring af
golf gavner, DIF’s projekt bevæg dig for livet og nye golfregler (mere simple for nye spillere). Alt
sammen handler det om tilpasning af golfsporten til det omliggende samfund, unge familier
med en travl hverdag, de lidt ældre med stort behov for fortsat at bevæge sig og om at få så
mange i befolkningen som muligt til dels at socialisere sig og dels dyrke motion og sport.
Det arbejde fik vi passet godt i de fokusområder, der var sat for 2019, krav til vores anlæg
(indbydende for alle niveauer), attraktive medlemstilbud og aktiviteter der passer til manges
mulighed for tidsforbrug.
Vi fik sat begyndertræning og begynderpleje i ny kontekst med faste træningstimer, fælles
engagement for at integrere de nye spillere og mere fokus på at få begynderne hurtigt på den
store bane. Der vil på det felt blive nedsat nyt rekrutteringsudvalg i 2020, som med hjælp fra
DGU skal arbejde videre med medlemshvervning.
Eliten deltog i begyndertræningen sammen med Frank som medinstruktører, det har fungeret
godt og vil blive fortsat og skal være med til at udvikle indhold i prøvemedlemskaberne, der
forsat skal være gratis.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
(fortsat)
Ellers var året 2019 et år med business as usual – men alligevel skal nævnes
o nye tiltag i juniorafdelingen med flere aktiviteter og deltagere, deltagelse i kredsturneringer
og JDT med fint resultat, nyt udstyr til shortgame, træning for skoler, sommercamp mv.
Isabelle Pedersen blev årets junior.
o en velfungerende eliteafdeling med god tilslutning til træning mv., ikke mindst skal nævnes at
1. holdet (herrer) i 2. division spillede om oprykning til 1. division (bedste resultat
nogensinde), men marginalerne var ikke med. Så i 2020 er det igen turnering i 2. division. 2.
holdet blev nr. 2 i 5. division og 3. holdet nr. 2 i kval. rækken. Damerne (fælleshold med
Marielyst og Falster) blev nr. 2 i kval. rækken. Flotte resultater.
o Erhvervsklubben kørte flot med 3 arrangementer hjemme – et i Helsingør og en tur til
Sverige.
o årets erhvervsturnering havde stort set fuldt hus – en god tradition med en godt økonomisk
resultat for klubben.
o 2019 blev et år med stigende antal gæster og dermed stigning i greenfeeindtægterne.
Samarbejde med Business LF, de øvrige LF-klubber og hotellerne var igen en succes og vil
blive fortsat.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
(fortsat)
o Medlemstallet faldt en smule i 2019, det gjorde det også i 2018 – her skal vi blive bedre.
Medlemstallet vi kunne indberette til DIF blev 500 (aktive i gennemsnit). På landsplan faldt
antallet af golfspillere også.
o Baneanlægget har i 2019 set rigtig godt ud – ros fra medlemmer og ros fra gæster – bedste
stand længe - det er muligt med en engageret indsats af personale og af frivillige. I 2019 blev
der arbejdet med nye tiltag – ekstra klipning af rough, greens dresses og tromles oftere og
meget mere. Henvisningsskilte og alt øvrigt tilpasses løbende ændringer og nye tiltag.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
(fortsat)
o Vores turneringer blev til 11 i alt – med 68 deltagere i snit – en fremgang på 22 %. Thilehøjsommermatchen havde 120 deltagere – Jyske Bank afslutningsturneringen havde 100
deltagere, for at nævne nogle. LF-mesterskaberne havde 6 af vinderne fra Golfklubben
Storstrømmen. Klubturneringerne blev afviklet som sædvanligt – alt i alt et flot turneringsår.
o Cafeen - Vognporten – her er Christine kommet rigtig flot fra start – tak for det og tak til de
frivillige som hjalp. Hold øje med information og tilbud, driften udvikler sig positivt – men det
kan og skal blive bedre endnu, hvis vi står sammen om det.
o Tak til vores sponsorer – de er uvurderlig støtte – tak til udvalget og Peter Müller

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
(fortsat)
Ordens- og regeludvalg – ingen meldinger ud over nyt regelsystem til introduktion i 2021

Til sidst – STORT TAK til alle for indsatsen i 2019 – tak til bestyrelsen – tak til udvalgene - tak til

de frivillige – herunder de frivillige styrmænd – tak til vores personale Michael, Søren og
Anita (banen), Christine (Vognporten), Ulla og Frank – tak til klubberne i klubben – tak til
vores sponsorer – tak til selskabet.
Støt op om Vognporten – Støt op hos Frank – det er ikke en selvfølge vi har alle faciliteter

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Året 2019 blev økonomisk et godt år med et overskud på 84.705 kr. Det gode resultat skyldes
bl.a. lidt højere kontingentindtægt, lidt højere kommunalt tilskud, stor stigning i greenfee, men
ikke mindst et privat stort sponsorat benyttet til nyt IT og nye administrationssystemer samt
gaverne i forbindelse med jubilæet. Vi skulle gerne blive lidt flere i fremtiden til at bære byrden,
vi får ikke gaver og private sponsorater hvert år.
De øgede indtægter gav mulighed for ekstra aktiviteter, nyindkøb og i det hele taget et godt
driftsår.
Regnskabet ligger i sekretariatet og kan om det ønskes udleveres ved henvendelse.
Regnskabet er revideret uden bemærkninger.
Klubbens egenkapital er ved udgangen af 2019 i alt 674.143 kr. Klubben ejer nu for 608.000 kr.
aktier i Golfanlægget Storstrømmen A/S.
Der er gang i mange ting og der er mange ønsker til investeringer, som vi tager så mange af som
muligt med det råderum der nu en gang er.

Forelæggelse af budget for det kommende år
samt fastsættelse af kontingenter og evt. indskud
Budget
Budgettet fremgår af årsregnskabet. Der budgetteres med et overskud på 73.000 kr. for 2020.
Budgettet er opstillet ud fra nuværende aktivitetsniveau og medlemstal.

Fastsættelse af kontingent
o Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på ca. 2 % (pristalsregulering for seneste år)
o 1.550 kr. / 6.200 kr. – uden aktie
o 1.440 kr. / 5.760 kr. – aktie 4.000 kr.
o 1.010 kr. / 4.040 kr. – aktie 20.000 kr.
o Øvrige 700 kr. / 475 Kr. / 270 kr. - Uændret
Der betales ikke indskud

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg er
o Arne Jørgensen – modtager ikke genvalg
o Ole Lund-Hermansen – modtager genvalg
o Lis Schütt – modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg til Ole Lund-Hermansen og Lis Schütt samt nyvalg af Jan Møller
Kristensen, der har givet tilsagn om at modtage valg inden generalforsamlingen.
Disse valg betragtes så efter bestyrelsens beslutning som endelige.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er
o Timmy Daugaard Rasmussen – modtager ikke genvalg
o Anders Holgersen – modtager genvalg
Bestyrelsen forslår genvalg til Anders Holgersen og nyvalg til Anne Norman Hansen, der har
givet tilsagn om nyvalg inden generalforsamlingen.
Disse valg betragtes så efter bestyrelsens beslutning som endelige.

Valg af 2 revisorer
På valg er
o Allan Hansen – modtager genvalg
o Henrik Schouboe – modtager genvalg
Disse valg betragtes så efter bestyrelsens beslutning som endelige.

Eventuelt
På generalforsamlingen uddeles traditionelt årets fighterpokal. Det havde vi forberedt, men har
så besluttet at vi vil gøre det første gang det bliver muligt at være mange samlet. Vi forventer at
det bliver til en af vores næste turneringer, vi annoncerer det nærmere.
Tak til Arne Jørgensen for en lang årrække i bestyrelsen – det er en enorm masse arbejde Arne
har udført, det er klubben mere end taknemlig for – ros til din indsats, som i den grad har gjort
en forskel. Heldigvis fortsætter du som formand for turneringsudvalget, der er et af de steder du
har arbejdet. Vi håber vi fortsat ved behov kan trække på din store viden.
Også tak til Timmy Daugaard Rasmussen for nogle på suppleantposten, klubben skal være
meget glad for alle de gode ideer du har fostret og været med til at sætte i søen, du har været
et godt bindeled til eliten og ellers arbejdet på mange fronter – mange tak for det.
Tak for året 2019 og velkommen til 2020, der er startet lidt specielt men nu i gang på næsten
normal vis.

Generalforsamling - noter
Vi ønsker god sæson 2020

