Generalforsamling i Brøndby Golfklub den 20. marts 2013 i Kulturhuset Kilden
Formanden Tage Jensen bød velkommen og herefter afholdtes generalforsamlingen i henhold til
den udsendte dagsorden.
Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
Ole Hansen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig indvarslet.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det reviderede regnskab var sendt ud med 10 dages
forsinkelse, hvilket der vil blive redegjort for under punkt 3.
Ad dagsordenens punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formanden bød endnu engang velkommen til de fremmødte, herunder en særlig velkomst til nye
medlemmer.
Formanden, byggeudvalgsformanden og baneudvalgsformanden fremlagde herefter bestyrelsens
beretning via Power Point
Se særskilt link til bestyrelsens PowerPoint
Dirigenten tog herefter ordet og meddelte, at der er 98 stemmeberettigede tilstede i salen.
Dirigenten spurgte herefter, om der var nogle spørgsmål eller kommentarer til formandens
beretning.
Jens S. Rasmussen takkede alle i klubben for det gode arbejde, der bliver udført – både af frivillige
og ansatte. Efter proshoppens lukning savner han dog et sted, hvor man kan få en snak med proerne.
Han ønsker også lidt mere orientering vedr. ombyt-ning af teesteder og evt. nyt hulforløb på hul 12
og 13.
Formanden svarede, at det er tanken, at pro’erne daglig vil afsætte tider til at ”gå en tur” på
drivingrangen, hvor der vil være lejlighed til en ”løs” snak med de medlem-mer som måtte ønske
det.
Baneudvalgsformanden orienterede om, at sagen vedr. ændring af hul 12 og 13 pt. er i nabohøring.
Leif Jacobsen vil gerne vide hvad det koster at blive medlem i klubben i dag. Til dette blev der
svaret, at tilbud til nye medlemmer og kontingentpriser m.m. er offentlig-gjort på klubbens
hjemmeside.
Peter Savioli ønsker at høre om bestyrelsens planer for den tidligere proshop. Han beder bestyrelsen
overveje at indrette det til ”hyggerum” for juniorerne.
Formanden svarede, at der endnu ikke er taget endelig stilling til udnyttelsen af shoppen, men denne
vil formentlig blive opdelt i 2 afsnit, således at den ene del kan anvendes til evt. depot rum for ny
cafe ejer.
Connie Larsen foreslår at klubbens buggy’er kommer under tag.
Klubben har ikke pt. den nødvendige plads, så buggyerne kan stå overdækket.

Der var ikke flere kommentarer til bestyrelsens beretning og dirigenten bad om for-samlingens
godkendelse af bestyrelsens beretning, hvilket skete med stort bifald fra salen.
Dagsordenens punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse
Kasserer Martin Høgh meddelte, at han den 28. januar 2013 mistede sin kone, hvorfor han
havde været nødsaget til at prioritere anderledes, hvilket havde medvirket til, at det endelige
reviderede regnskab ikke kunne færdiggøres så det kunne udsendes rettidigt.
Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om, hvorvidt der var nogen, som havde indsigelser
imod, at det reviderede regnskab blev færdigbehandlet til godkendelse, hvilket ikke var
tilfældet.
Det reviderede regnskab blev herefter fremlagt og gennemgået af Martin Høgh, som valgte at
gennemgå regnskabet i en kort version, idet regnskabet er udsendt til alle medlemmerne i
forvejen.
Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.
Dette var ikke tilfældet og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens punkt 4: Forhandling og afstemning om følgende forslag fra bestyrelsen.
Ad 4 )
Vedtægtsændring § 3 stk. 1:
Nuværende tekst:

Ved optagelse i klubben betaler seniormedlemmer (kategori a) og flex hverdagsmedlemmer (kategori b) et indskud, hvis
størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab gennem sponsorater. Anpartshavere i
Brøndby Golf ApS er aktive eller passive i Brøndby Golfklub.
Ændres til:
Ved optagelse i klubben betaler seniormedlemmer (kategori a) og flex hverdagsmedlemmer (kategori b) et indskud,
hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ved særlige hvervningskampagner fastsætte størrelsen af indskud og kontingent.
Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab gennem sponsorater. Anpartshavere i
Brøndby Golf ApS er aktive eller passive i Brøndby Golfklub.
Begrundelse for ændring:
Baggrunden for forslaget skal ses i lyset af klubbens store udfordring med at hverve nye medlemmer.
Det har vist sig, at langt de fleste nye medlemmer er kommet i forbindelse med særlige kampagner, hvor der er givet et godt tilbud på
et her og nu medlemskab. Bestyrelsen ønsker formelt at have beføjelse til at give gode tilbud til nye medlemmer, tilbud som kan
omhandle reduktion i indskuddet/kontingentet, derfor dette forslag.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til bestyrelsens forslag, hvilket ikke var
tilfældet.
Dirigenten erklærede herefter bestyrelsens forslag for godkendt, da ingen tilkendegav at ville
stemme imod. Da der kun var 98 fremmødte kræves det i henhold til vedtæg-terne, at bestyrelsen
indkalder til en ekstraordinær generalforamling for at få forslaget endelig godkendt.
Ad dagsordenens punkt 5: Forhandling og afstemning om sådanne forslag, der måtte være
fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler (senest 14 dage før
generalforsamlingen)
Der var ikke indkommet forslag til punktet.

Ad dagsordenens punkt 6: Forelæggelse af budget for det kommende år
Martin Høgh fremlagde budgettet for 2013, som også har været fremsendt til medlemmerne
forinden.
Martin Høgh gjorde opmærksom på, at man også i det nye år har været nødsaget til at skære i dele
af budgettet.
Ad dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og eventuelle
særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.
Bestyrelsen foreslår at nedenstående kontingenter for 2013 fastsættes således:
Kategori:
A: Seniormedlemmer o/25 år
B: Fleks hverdagsmedlemmer
C: Passive medlemmer

Kontingent: Indskud:
5.900
4.420
800

8.000
8.000
0

Kontingentet for 2013 blev enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 8: Valg af formand
Tage Jensen blev genvalgt med akklamation. Der var ingen modkandidater.
Ad dagsordenens punkt. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Stig Bindner, Peter Falk og Helge Michelsen var på valg og modtog genvalg.
Karin Bancsi var ikke på valg, men ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges en
ny i Karins sted.
Bestyrelsen foreslog Tom Nielsen i stedet for Karin Bancsi.
Dirigenten spurgte om der ønskedes skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet.
Da der ingen modkandidater var, blev Stig Bindner, Peter Falk og Helge Michelsen derfor genvalgt
for 2 år og Tom Nielsen blev valgt for 1 år.
Ad dagsordenens punkt 10. Valg af revisor og suppleant
Statsaut. Revisionspartnerselskabet Nielsen og Christensen blev genvalgt som revi-sor.
Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt
Kai Dinesen udtrykte stor ros til bestyrelsen for at det var lykkedes dem at få kommu-nen til at
udføre projektet vedr. greenkeeperbygningen.
Et medlem spurgte om den udvendige side af klubhuset vil blive istandsat i den kom-mende sæson
og hertil svarede Martin Høgh, at der ikke er penge afsat til dette, hvorfor man skal finde pengene
først, så det afhænger af klubbens videre udvikling med tilgang af nye medlemmer og sponsorer
etc., da der ikke bare er tale om en gang maling.
Stig Bindner kommenterede ovenstående ved at efterlyse en frivillig murer.
Carsten Thorsen rettede en tak til sekretariatsleder Janne Andreasen, som fratræder sin stilling med
udgangen af april måned.

Connie Larsen vil gerne vide, hvornår klubtavlerne bliver a jourført.
Søren fra sekretariatet svarede hertil at det vil ske snarest muligt.
Brian Stig Jørgensen, der er ansat som Golfmanager i BGK pr. 1. april 2013, præsenterede sig for
forsamlingen og fortalte lidt om sig selv og sine interesser for golfverdenen.
Da der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt erklærede dirigenten gene-ralforsamlingen
for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Formanden rettede herefter en stor tak til dirigenten, forsamlingen samt til Janne Andreasen, som
herefter fik overrakt blomster.
Forsamlingen sluttede med stort bifald af klapsalver.

Som dirigent:
sign.: Ole Hansen

Som formand:
sign.: Tage Jensen

