Referat fra ordinær generalforsamling I Nivå Golf Klub
Tirsdag d. 25. august 2020 kl.19.00
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent/indskud for det følgende år.
Forslag til bestyrelsen – Forslag til vedtægtsændringer
Indkomne forslag fra medlemmerne.
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt.

1)
Jacob Goldschmidt blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, og at den indtrufne udsættelse af
denne fra marts til august måned var helt i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer på
grund af Corona pandemien.
Der var ingen indsigelser.
47 stemmeberettigede medlemmer tilstede (inklusiv fuldtallig bestyrelse) samt 20 gyldige
fuldmagter.
2)
Martin Norden og Bjarne Hansen blev enstemmigt valgt.
3) Formanden Thorkild Bang, aflagde beretning fra det forløbne år. Emnerne der blev berørt,
fremgår af de slides der blev fremvist på generalforsamlingen og som er at finde HER (link indsættes)
Torben Randrup, fortalte om inklusionen af nye medlemmer, og hvorledes man arbejder med
besvarelserne fra Golfspilleren i Centrum. Der har været stor aktivitet med afvikling af Golfkørekort,
104 elever har været igennem. Begynderudvalget har tilknyttet en lang række af mentorer, som yder
en stor indsats for at støtte de nye golfere. 88 ud af de 104 der har gennemgået golfkørekortet, har
tegnet et medlemskab i klubben. Alle 104 vil blive inviteret til en turnering på Toftegård eller Par 3
banen i løbet af eftersommeren.
Martin Norden havde et spørgsmål om begrundelsen for hvorfor ikke alle 104 er blevet medlem af
klubben. Torben Randrup svarede, at nogle deltagere allerede var medlemmer af andre klubber og
nogle ikke havde forlænget deres prøvemedlemskab. En medlemstal på omkring 85% var dog meget
tilfredsstillende
Lars-Kristian Sode, omtalte kort de nye regler for beregning af handicap fra 2021. Der vil blive
udgivet en ”Miniudgave” af reglerne og der vil blive afholdt informationsmøder for interesserede på
et senere tidspunkt. Lars-Kristian Sode opfordrede også alle spillere til at aflevere så mange
scorekort som muligt.
Beretningen blev godkendt.
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4)
Hanne Sattrup gennemgik i korte træk regnskabet, som lå fremlagt til gennemsyn i underskrevet
tilstand.
Et enkelt spørgsmål gik på, hvad vintertræning dækkede, svaret hertil er at det er juniorerne der får
indendørs træning.
Regnskabet blev godkendt.
5)
Hanne Sattrup gennemgik budgettet.
Spørgsmål fra Martin Norden om tilskud fra kommunen til medlemsgruppen Ung Senior, svar, der
gives kun tilskud for dem der ligger i aldersgruppen til 25 år. Tilskud fra kommunen er altid baseret
på medlemsfordeling i forudgående år.
Thorkild Bang kommenterede forslag til kontingentsatser, Der ses en stigning på de billigste
medlemstyper, såsom Toftegård og Par 3. DGU har afblæst en varslet kontingentstigning i 2021.
Spørgsmål fra Anni Nielsen, Ung Senior hvilken aldersgruppe dækker denne, svar 23-30 år.
Kommentar/spørgsmål fra Niels Klagenberg, Centerets egenkapital vil gå i 0 om 3 år, hvis de
fortsætter med at lave lige så store underskud som sidste år. Bliver der gjort noget ved det? Hertil
svarede Thorkild, at Centret på grund af lavere omkostninger forventede et positivt resultat i 2020
samt at de foreslåede kontingentstigninger skal bidrage til, at man også fremover kan få overskud på
driften.
Budget og kontingent godkendt.
6)
Der kræves 2/3 flertal for at forslagene kan vedtages ~ 45 stemmer.
Vedtægtsændringer til § 4 og 5 § blev enstemmigt vedtaget, i og med at ingen stemte imod.
For at vedtægtsændringerne er gyldige, skal de desuden godkendes på en ekstraordinær
generalforsamling, denne afholdes i forlængelse af den ordinære, jf. indkaldelsen.
Spørgsmål fra Martin Norden, hvis en spilletilladelse inddrages på grund af manglende betaling, vil
det forhindre personen i at blive medlem i en anden klub, svaret er nej, pga Persondataloven der
forhindrer os i, igennem DGU at videregive denne oplysning, til gavn for andre klubber.
7)
Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
8)
Der var ikke opstillet andre til bestyrelsen, end de 4 personer der var på valg, Lars Kristensen, Torben
Randrup, Per Hald og Dorte Klitgaard, er derfor alle genvalgt for en 2-årig periode.
Niels Gadeberg blev valgt som suppleant, for en 1-årig periode.
9)
GBH revision blev genvalgt som revisor
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10)
Spørgsmål fra medlemmerne
Bent Louis Nielsen, Er det muligt at det kunne være muligt at medtage hund på banen, i lighed med
flere andre klubber, svar, har været behandlet for 2 år siden i bestyrelsen og der var der ikke
stemning for en tilladelse. Thorkild Bang vil overveje om emnet skal gendrøftes.
Marie Louise Klagenberg, Er det muligt at gøre noget ved de mange gæs der opholder sig på banen
og sviner. Lars-Kristian Sode svarer at det overvejes at lave en lokalregel om gåseekskrementerne.
Peter Lohse, Er det ikke muligt at indføre frit drop på banen, pga tørkepletter, Lars-Kristian Sode har
været i dialog med DGU, som ikke anbefaler et sådan tiltag.
Peter Lindstrøm, Er der ikke mulighed for at indføre et samarbejde med andre klubber, i lighed med
feks. Kongegolfklubberne i Nordsjælland. Thorkild Bang, vi har ikke samme muligheder som de
klubejede golfklubber for at lave et sådan samarbejde, men Nivå Golf Center har i 2020 indgået et
samarbejde med andre privatejede golfklubber om et fordelskort for 600 kr. Vi har en fritspilsaftale
med Ree Golf, og det er ikke umuligt at der vil optræde flere klubber i 2021.
Martin Norden, Er det ikke muligt at der kan laves en lokalregel om brug af provisorisk bold på hul 7,
Lars-Kristan Sode mener ikke at det er relevant at indføre en sådan.
Bjarne Jappe, Savner at der klippes mere ned i roughen ved enkelte huller for at minimere tiden med
at lede efter bolde, Lars-Kristian Sode, det er en balance mellem at tage hensyn til spillet og banens
fauna.
Bente Svenningsen, Er der ikke mulighed for en ”trappe” eller en klokke ved hul 18, hvor det ikke
længere er muligt at se fra teested om bolden foran er kommet på green, Lars-Kristian Sode vil se på
mulighederne.
Marie Louise Klagenberg, der er problemer på flere huller, i og med at der i mange tilfælde ikke
længere tages flag op, når spillerne er på green og det derfor kan være svært at vide hvor langt
bolden foran er kommet.
Thomas Bognar: Er der mulighed for at ændre rækkefølgen på hullerne, således at sværhedsgraden
på for 9 og bag 9 er mere ligeværdig, Lars-Kristian Sode, hullernes rækkefølge er blandt andet som
nuværende, da det giver en meget kort afstand mellem hullerne. Men der modtages meget gerne
forslag fra Thomas Bognar til anden rækkefølge.
Marianne Lohse, Er der noget nyt om etablering af tordenskur og nyt toilet ved hul 5. Der er
fremsendt et nyt forslag til kommunen og der er aftalt et møde for drøftelse af muligheden for
etablering.
Liane Plauborg: Der bør være en advarsel inden udslag fra tee 1, om at det ikke er muligt at tanke
drikkevand undervejs, især vigtigt på varme dage. Thomas Bognar, foreslår at argumentet om
manglende drikkevand undervejs på banen, også kan bruges i argumentet for bygning af tordenskur
og toilet.
Marianne Lohse modtager gave og tak for sit arbejde i bestyrelsen.
Dirigenten afslutter den ordinære generalforsamling.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling I Nivå Golf Klub
Tirsdag d. 25. august 2020 kl. ca. 20.15
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, jf. punkt 6 ordinær generalforsamling.
Der er ingen indvendinger, hvorfor forslaget betragtes som enstemmigt godkendt.
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Bestyrelsen takker Jacob Goldschmidt for at have afviklet generalforsamlingen med godt humør
samt sørget for god ro og orden.

Thorkild Bang
Formand

Jacob Goldschmidt
Dirigent
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Dorte Klitgaard
Referent

