Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Brøndby Golfklub den 11.
november 2011

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Bestyrelsen foreslår ombygning af den ”hvide lade” til nyt klublokale
4. Eventuelt

Formanden Tage Jensen bød velkommen til forsamlingen og herefter afholdtes
generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden.
Ad. dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog og forsamlingen valgte Ole Hansen som dirigent.
Dirigenten fastslog, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til
vedtægterne § 8 og var dermed lovlig indvarslet.
Ad. dagsordenens punkt 2: Orientering fra bestyrelsen.
Formanden gav en kort orientering over sommerens aktiviteter og forløb, og herefter
fik formanden for byggeudvalget Peter Falk ordet.
Herefter fortalte PF om forhandlingerne med kommunen om. evt. køb af Hvedegården, da det ligger klart, at der ikke kan opnås tilladelse til at opføre greenkeeperfaciliteter og maskinhus på de gamle drivhusfundamenter. Køb af Hvedegården vil
medføre, at den samlede pris til greenkeeperfaciliteter og maskinhus vil blive forøget
med ekstraudgifter i forhold til det budgetterede. Til gengæld følger der også jord
med, som kan anvendes til evt. udvidelse af hul 13 og hul 14. Når forhandlingerne
med kommunen er på plads, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling for
at få godkendt projektet.
Ad. dagsordenens punkt 3: Bestyrelsen foreslår ombygning af ”den hvide lade”
til nyt klublokale
PF fremlagde på byggeudvalgets vegne en PowerPoint præsentation med tegninger af
det ”nye” klublokale til medlemmerne, som kommunen har givet byggetilladelse til.
Herefter blev økonomien gennemgået, ligeledes ved PowerPoint fremvisning.
Kommunen har stillet større krav bl.a. til isolering mv., hvorfor projektet er blevet
dyrere end først antaget, hvilket indebærer at det budgetterede indkøb af nye møbler
på kr. 75.000 kr. er blevet taget ud af budgettet.

Der er 3 udvalgte entreprenører, som er blevet bedt om at give bud på arbejdet, men
den ene har trukket sig i slutspurten.
Det billigste tilbud på hovedentreprisen udgør kr. 1.285.000 inkl. moms og det er
denne entreprenør, som er blevet udvalgt til at udføre arbejdet. Hermed udgør det
samlede budget i alt kr. 1.488.000.
Såfremt forslaget bliver vedtaget vil arbejdet gå i gang den 21. november 2011 og
forventes afsluttet den 1. marts 2012.
Der kunne herefter stilles spørgsmål fra salen, hvor et medlem efterlyste mere
information fra bestyrelsens side vedr. beslutninger mv.
Hertil svarede formanden, at det er et af bestyrelsens ømme punkter, og efterlyste en
person, som evt. ville være behjælpelige med at skrive til hjemmesiden, pressen o.a.
Der blev endvidere spurgt om facaden på laden ville blive renoveret samtidig, men
det er først med i fase 2 vedr. bygningen, ligesom renovering af taget også først bliver
lavet senere.
Da der ikke var flere spørgsmål til ovenstående gik dirigenten over til afstemning om
forslaget.
Der var ikke nogen som ønskede skriftlig afstemning, hvorfor dette skete ved
håndsoprækning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. dagsordenens punkt 4: Eventuelt
Et medlem ville gerne vide om bestyrelsen havde tænkt sig at nedsætte et
klubhusudvalg igen.
Til dette svarede formanden, at det var noget man ville tage med i betragtning på et
arbejdsmøde i den kommende weekend, hvor der skulle drøftes strategi og visionsplaner for fremtiden.
Et medlem gjorde opmærksom på, at træbroerne ude på banen bliver meget glatte på
denne årstid.
Baneudvalgsformanden Stig Bindner lovede, at der snarest ville blive taget hånd om
dette ved at strø sand på i første omgang. Broerne trænger til udskiftning indenfor en
nærmere tidshorisont.
Et medlem spurgte, om der ville blive oprettet en medlemskategori for fleks medlemmer, som kun har tid til at spille i weekenden.

Til dette svarede formanden, at der ikke pt. er planer herom.
Da der ikke var flere spørgsmål fra salen blev generalforsamlingen erklæret for
afsluttet, hvorefter formanden rettede en tak til forsamlingen og dirigenten for god ro
og orden.

Som dirigent: sign. Ole Hansen

Som formand: sign. Tage Jensen

