GENERALFORSAMLING
H. C. Andersen Golfklub
tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 på Bogense Hotel
1.
2.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forgangne
år

Else Friis Anderson valgt
Beretningen godkendt.
(Er efterfølgende lagt på klubbens
hjemmeside.)

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren oplyste at der i forhold til
samme tidspunkt sidste år er 27 flere
medlemmer.
Godkendt.

4.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og
indskud
Bestyrelsen foreslår mindre forhøjelse pr. 1/7-2016 og trinvis afvikling af pensionistkontingent.
Indkomne forslag:
Ingen indkommet

Vedtaget.
Udfasning af pensionistkontingent
vedtaget

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (vælges for 2 år)
I bestyrelsen er p.t:
Niels Andersen (Valgt indtil 2017)
Ellen Siggaard ( Valgt indtil 2017)
Jens E. Jensen ( Valgt indtil 2017)
Torben Skjødt ( Valgt indtil 2017)
Henriette S. Andersen (På valg og villig til genvalg)
Peter Bay (På valg og ønsker ikke genvalg)
Torben Knudsen (På valg og villig til genvalg)
Suppleanter p.t.:
Ib lund Jensen (På valg og ønsker ikke genvalg)
Steen Sørensen (Valgt indtil 2017)

Flg. blev genvalgt:
Bestyrelsen:
Henriette S. Andersen og Torben
Knudsen blev genvalgt.
Marianne Høyer valgt som nyt medlem i bestyrelsen.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant. (vælges for 2 år)
Revisor er p.t.
Poul Rasmussen (På valg og villig til genvalg)
Revisorsuppleant er p.t.
Horst-Dieter Hartmann (På valg og villig til genvalg)

Genvalg

8.

Eventuelt

Som svar til Preben Heuer blev det
oplyst at pensionistkontingentet og
udfasningen heraf også ville gælde
spillere, som kom fra andre klubber.
Karen Nielsen udtrykte utilfredshed
med den almindelige rengøring, især
på toiletterne.
Torben Steenberg-Hansen blev oplyst

5.

6.

Ingen forslag

Suppleanter:
Steen Fallmann Nielsen valgt

om, at der var ca. 120 pensionister i
klubben.
Visionsplan 2020 blev udleveret og
gennemgået.
Formanden oplyste om at der starter
2 nye kokke i restauranten.
Torben Knudsen opfordrede til at se
med positive øjne på restauranten,
banen og i det hele taget vores forhold.
Steffen Siggaard efterlyste ansat kontorpersonale.
Flemming Hansen efterlyste gode og
stabile scorekort som kan bruges når
IT - systemet er brudt ned. Formanden lovede at finde en løsning.
Ruth Steenberg-Hansen pegede på
problemet med de svære greens på
par3-banen
Generel stor opfordring til at lægge
turf på plads og at rette nedslagsmærker op!

Bogense, den

Bogense, den

Else Anderson, dirigent

Peter Bay, sekretær

