Referat fra ordinær generalforsamling I Nivå Golf Klub
Tirsdag d. 1. juni 2021 kl.19.30-20.30, afholdt i teltet i Nivå Golf Klub.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent og referent
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.
Indkomne forslag fra medlemmerne.
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt.

1) Valg af dirigent og referent
Jacob Goldschmidt blev enstemmigt valgt, og Dorte Klitgaard blev udpeget som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at den indtrufne udsættelse
af denne fra marts til juni måned, på grund af Corona pandemien, er i overensstemmelse med den
praksis, der har udviklet sig i konsekvens af retningslinjerne.
Der var ingen indsigelser.
29 stemmeberettigede medlemmer tilstede (inklusiv 6 bestyrelsesmedlemmer, Lars-Kristian
Kronborg Sode havde forfald grundet golfkørekort undervisning), ingen fuldmagter.
2) Valg af stemmeudvalg
Martin Norden og Bjarne Hansen blev enstemmigt valgt.
3) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
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)
Thorkild fortalte, at bestyrelsen havde modtaget 2 mails fra medlemmer, som ønskede deres forslag
behandlet på generalforsamlingen. Medlemmerne har fået skriftligt svar på deres henvendelse, om
at emnerne er drøftet i bestyrelsen, da de ikke er generalforsamlings egnede. Bestyrelsen vil
efterfølgende tage op med Nivå Golf Center om, hvilke muligheder der er til stede for en eventuel
hel eller delvis gennemførelse.
Emnerne omhandlede muligheden for kun at spille 9 huller på bag 9, og opsætning af en container
med Trackmann.
Thorkild udtrykte tak til alle klubbens frivillige – og ikke mindst de medlemmer, som har bygget det
nye starterhus på Toftegård.
Spørgsmål til beretningen fra medlemmerne
Finn Hartung: spørgeundersøgelse til medlemmerne GIC (Golfspilleren i Centrum), kan bestyrelsen
udlede noget ud af svarerne, som kan bruges til at fastholde/udvikle medlemsantallet. Svar: Der
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arbejdes på at udarbejde supplerende spørgsmål for at optimere besvarelserne, desværre er det
blevet sværere at udtrække resultater.
Liane Plauborg, hvordan er aldersfordelingen i vores klub, i forhold til andre sammenlignelige
klubber? Svar: Vi er på et nogenlunde sammenligneligt niveau.
Martin Norden, kender vi begrundelserne for, at medlemmer forlader klubben? Svar: Der er mange
forskellige begrundelser, f.eks. fraflytning, lysten til at prøve noget nyt, utilfredshed, dødsfald etc.,
altså en stor spredning i årsager til udmeldelse.
Beretningen blev godkendt.
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Hanne Sattrup gennemgik i korte træk regnskabet, som lå fremlagt til gennemsyn i underskrevet
tilstand.
Klubben kom ud med et overskud på 58.000 kr., hvilket er meget positivt da dette ikke er sket
igennem mange år. Overskuddet skal dog ses i lyset af at der er mange aktiviteter, der ikke har været
muligt at gennemføre grundet Corona situationen.
Spørgsmål til regnskabet fra medlemmerne:
Hanna Thordal, andre indtægter, hvad dækker det over? Svar: Det er indtægter for faktura gebyrer
og rykkere.
Martin Norden, hvorfor har Juniorudvalget, anvendt så få midler i forhold til budget? Svar:
Begrundelse er manglende afvikling af aktiviteter såsom sommercamp etc. pga. Corona.
Finn Hartung, kontingentrestancer, hvordan kan det være at beløbet er så stort? Svar: Klubben har
ikke krav om PBS og det er meget dyrt at køre inkassosager. Til gengæld dækker restancen det fulde
kontingent, hvoraf kun ca. 5 % tilfalder klubben
Liane Plauborg, kan der ikke være sanktioner overfor et medlem der er i restance? Svar: Ved 2.
rykker inddrages/lukkes spilleret i Golfbox.
Paul Ole Bjerremand Buch, hvad gør man når et medlem er i restance? Svar: Nivå Golf Centers
bogholder kontakter medlemmet skriftligt og evt. også pr. telefon.
Regnskabet blev godkendt.
5) Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent/indskud for det følgende år
Hanne Sattrup gennemgik budgettet.
Hanne Sattrup havde følgende kommentarer:
Festudvalgets forhøjede beløb i 2021 skyldes den kommende jubilæumsuge.
Bestyrelsen har set sig nødsaget til at nedsætte beløbet til eliten. Det afsatte beløb har eliten valgt at
anvende til træning. Eliten har tænkt kreativt for den manglende indtægt og har
valgt at afholde en turnering hvor indtægterne for turneringsfee går til Eliten.
Spørgsmål fra medlemmerne til budget og kontingent:
Martin Norden, Er det med vilje at er ikke budgetteres med tab for manglende
kontingentindbetaling? Svar: Ja dette budgetterer vi ikke med.
Budget og kontingent godkendt.
6) Indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
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7) Valg til bestyrelsen
Der var ikke opstillet andre til bestyrelsen, end de 3 personer der var på valg, og som var villige til
genvalg. Thorkild Bang, Hanne Sattrup og Lars-Kristian Kronborg Sode er derfor alle genvalgt for en
2-årig periode.
Niels Gadeberg blev valgt som suppleant, for en 1-årig periode.
8) Valg af revisor
GBH revision blev genvalgt som revisor
9) Evt.
Hanne Sattrup fremlagde programmet for Jubilæumsugen, som løber af stablen i uge 31. Det er
allerede nu muligt at tilmelde sig de mange arrangementer i GolfBox. Der vil snarest blive udsendt
en officiel invitation til den reception der vil blive afholdt forud for åbningsturneringen søndag d. 1.
august. Der vil udover de mange forskellige turneringer også være en gennemgående
puttekonkurrence. Bestyrelsen og festudvalget håber at mange har lyst til at være med til at fejre
klubbens 25. års jubilæum ved at deltage i rigtig mange af ugens arrangementer.
Spørgsmål fra medlemmerne
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? Svar: Baneudvalget
samarbejder med greenkeeper Erik Groth, på forskellige løsninger for både hul 18, men også for
andre huller hvor der er problemer.
Bjarne Jappe, efterlyser en god sandbunker kultur, så at spillerne ved hvordan man river korrekt,
således at der stadig er sand tilbage midt i bunkeren.
Paul Ole Bjerremand Buch, har bestyrelsen gjort sig nogen overvejelser over det lille fremmøde,
Thorkild Bang svarer at Corona nok har en del af skylden, og at vi ved normale forhold heller ikke,
ligger på mere end 80-100 fremmødte.
Liane Plauborg måske en ide at motivere medlemmer til at deltage ved f.eks. at have et tema eller
lignende på programmet. Bestyrelsen vil drøfte forslaget.
Bjarne Hansen, mener at det manglende fremmøde skyldes tilfredshed med den siddende
bestyrelse, tingene fungere og at der er overskud i klubben.

Bestyrelsen takker Jacob Goldschmidt for at have afviklet generalforsamlingen med godt humør
samt sørget for god ro og orden.

Thorkild Bang
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Dorte Klitgaard
Referent

