GENERALFORSAMLING
H. C. Andersen Golfklub
tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 på Bogense Hotel
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forgangne
år

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og
indskud
Bestyrelsen foreslår mindre forhøjelse pr. 1/7-2014
Indkomne forslag:
Forslag fra flere medlemmer:
Kontingentet for seniorer, pensionister, ungseniorer og par-3 medlemmer nedsættes – fra det under punkt 4 vedtagne - med den del
af kontingentet, der p.t. betales for frit boldforbrug (kr. 300 pr.
medlem årligt).
De enkelte medlemmer betaler herefter særskilt for boldforbrug på
øvearealerne.
Bestyrelsen forholder sig neutralt til forslaget.
I tilfælde af forslagets vedtagelse har baneejer oplyst, at interesserede kan købe frit boldforbrug for kr. 600 årligt. Der kan tillige købes begrænset antal boldforbrug til priser fastsat af baneejer (som
før 1/7-2013).
Administration af boldnøgler overgår i så fald til driftskontoret

5.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (vælges for 2 år)
I bestyrelsen er p.t:
Niels Andersen (Valgt indtil 2015)
Ellen Siggaard (Valgt indtil 2015)
Jens E. Jensen (Valgt indtil 2015)
Torben Skjødt (Valgt indtil 2015)
Henriette S. Andersen (På valg og villig til genvalg)
Peter Bay (På valg og villig til genvalg)

Else Anderson valgt og hun erklærede
generalforsamlingen for lovlig indvarslet.
Beretningen er vedhæftet som bilag!
Taget til efterretning.
Et medlem nævnte at formanden
netop var fyldt 50 år og generalforsamlingen applauderede.
Nogle af medlemmerne bemærkede
at filen til det udsendte regnskab ikke
kunne åbnes.
Regnskabet godkendt.
Vedtaget.

Bemærkninger fra nogle af medlemmerne:
..boldene på driving range er af meget
dårlig kvalitet.
..man kunne give de nye medlemmer
gratis boldnøgle indtil de har fået
deres dgu-kort.
..forslagsstillerne motiverede deres
forslag.
.. nuværende ordning bør bibeholdes.
..flere dygtigere spillere når man har
frie bolde.
..der er meget stort forskel på hvor
mange bolde man hver især anvender.
..stiller krav om skriftlig afstemning.
Den skriftlige afstemning viste flg.
resultat:
3 blank
47 nej
48 ja
Forslaget blev vedtaget.

Flg. blev genvalgt:
Bestyrelsen:
Henriette S. Andersen ( indtil 2016 )
Peter Bay ( indtil 2016)
Torben Knudsen ( indtil 2016 )
Suppleanter:
Ib lund Jensen ( indtil 2016 )

Torben Knudsen (På valg og villig til genvalg)
Suppleanter p.t:
Robert Mikkelsen (På valg – ønsker ikke genvalg)
Ib lund Jensen (På valg og villig til genvalg)
Ifølge vedtægterne skal kun vælges én suppleant for 2 år i 2014.

7.

8.

Steen Sørensen (Valgt indtil 2015)
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)

Eventuelt

Flg. blev genvalgt:
Revisor:
Poul Rasmussen ( indtil 2016)
Revisorsuppleant:
Horst - Dieter Hartmann ( indtil 2016)

Udvidet arbejde med træner Daniel
Mulighed for tøjsalg efter generalfors.
Der søges hjælpere til par 3 banen
Der søges nye mentorer
Tilbud til nye medlemmer:2500 kr. for
nyt medlemskab til HCA Golf.
Stor tak og applaus til Jens Jørgen
Clausen
Jimmi Wawrzonek lavede hole in one
på hul 18.
Gavekort for nye medlemmer blev
vundet af Christian Fristed.
Vingave for nye medlemmer blev
vundet af Steen F. Jensen og Jens
Willemoes
Konkurrencen fortsætter i det nye år.
Generalforsamlingen blev afsluttet
med en tak fra formanden til dirigenten for veludført arbejde. Som tak fik
dirigenten overrakt en vingave.

Bogense, den

Bogense, den

Else Anderson, dirigent

Peter Bay, sekretær

