Referat fra ordinær generalforsamling I Nivå Golf ltlub
Tirsdag d. 26. april 2022 kl.19.30 - 20.40, afholdt i teltet i Nivå Golf Klub.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Beretning om klubbens virksornhed i det forløbne år,
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5) Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingentlindskud
6) lndkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag fra Bent Louis Nielsen om ret

for det følgende år.

til under en række betingelser at have hund med på

banen
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Valg

til bestyrelsen

4 bestyrelsesmedlemmer efter tur:
Torben Randrup - modtager genvalg
Lars Kristensen - modtager genvalg
Dorte Klitgaard - modtager genvalg
Per Hald - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Finn Hartung
Bestyrelsessuppleant Niels Gadeberg - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Poul Kirschmeyer

L

8) Valg af revisor
9) Eventuelt.
1)

Valg af dirigent og referent

iacob Goldschmidt blev ensternmigt valgt, og Dorte l(litgaard blev udpeget sorn referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, samt at der ikke var modtaget
flere forslag end det alierede fremsendte og offentliggjorte fra Bent Louis Nielsen.

L

Der var ingen indsigelser.
34 stemmeberettigede medlemmer tilstede (inklusiv 7 bestyrelsesmedlemmer) 1 fuldmagt
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Valg af stemmeudvalg

BjØrn Hansen 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
(Link ikke aktivt i
af de slides der blev fremvist på generalforsamlingen og som er at finde HER

referatet)
Thorkild Bang knyttede følgende til beretnirrgen.
l(ystgolf, samarbejdet med l-ielsingØr agSøllerød orn spil på hinandens baner, er udarbejdet med
henblik på at opfylde ønske fra medlemmerne om spll på andre baner til en fordetragtig pris. Det har
ikke været muligt at forlænge aftalen med Ree Golfklub.
Vi har ikke haft den ønskede tilgang af fuldtidsmedlemmer i klubben, en tendens der ses også andre
steder, såvel i golf som i andre sportsgrene, at mange ikke føler sig klubafhængige.

Der er set en stigning i antallet af medlemmer på Toftegård, defte skyldes blandt andet at en del
ældre medlernmer finder at L8 huller er blevet for stor en mundfuld at spille.
Klr.rbben og Centeret ser gerne at rejsen for en ny golfer, går fra start på Par 3 banen til Toftegård for
at ende på Løvbjerggård.
Golfens Dag som blev afuiklet søndag d.24. april, havde et stort fremmøde hos os og har medført et
enkelt medlemskab på Løvbjerggård, et par stykker på Toftegård og en del prøvemedlemsskaber på
Par 3 banen.

Kvinder & Golf er et nyt koncept som DGU har lanceret. Thorkild Bang håber at det er noget klubben
l<an se på

(.*

efter sommerferien, idet der pt er mange andre skibe i sØen, som først

sl<al sØsættes

ordentligt.
Til beretningen havde medlemmerne følgende kommentarer:
Poul Kirschmeyer, forhgrte til hvor mange medlemmer LØvbjerggård kan bære at have, svaret er ca.
11-00, Endvidere ville Poul Kirschmeyer gerne have at vide hvorfor Nivå Damerne kører med en
handicapbegrænsning for medlemskab på 42, dette gør Herreklubben ikke. Formanden for Nivå
Damerne, Hanne Sattrup svarede, at medlemmer der kommer over handicap 42, stadig kan
opretholde medlemskab, men spiller til handicap 42. At der er besluttet et max handicap, skyldes at
vi tidligere har set at spillere, der har et højere handicap, bliver forskraekket over at deltage i vores
løbende turnering, hvis ikl<e de har noget erfaring med i bagagen. Hanne Sattrup var dog ikke
afuisende overfor at tage spørgsrnålet op i Dameklubbens bestyrelse.
Maiken Nielsen foreslog at man kunne kontakte Dragsholm Golfklub, for at hører hvilke erfaringer
de har haft nred indførelse af "Kvinder & Golf"
Liane Plauborg ville godt høre hvorfor Ree ikke længere er et fritspilsklub for Nivå Golf Klubs
medlemmer, svaret hertil er at Ree Golf KIub ikke længere 6nskede at opretholde aftalen, da de har
et samarbejde med en del andre klubber.
Beretningen blev godkendt.
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Hanne Sattrup gennemgik regnskabet og havde følgende kommentarer:

L

Overskuddet på 85,000 kr., skyldes blandt andet et højere tilskud fra kommunen på 17.000 kr., en
mindre udgift til Golfbox end beregnet og juniorerne har ikke haft så stor aktivitet grundet Corona
restriktioner, som blandt andet medførte at der ikke biev afholdt sommercamp.
Kontingentrestancer er et tilbagevendende probiem, der arbejdes på inddrivelse og fratagelse af
spilleret" På DGU's repræsentantskabsmøde blev det dr6ftet, hvorledes det er muligt at udveksle
oplysninger mellem klubberne via DGU om dårlige betalere.
Nivå Jubilæumsuge gav et overskud på 11-.000 kr,, som er overført til 2A22.
Overskuddet fra J u lebanko 2AX. kr. 12.000 er hensat til juniorern e i 2A22.
Der er hensat 5,700 kr.

til Eliten, overskud fra turnering som Eliteudvalget afholdt i 202L samt ekstra

ej brugt af budgetteret udgift.
Der var ingen indsigelser og regnskabet blev godkendt.
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Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent/indskud for det følgende år
Der er budgetteret med 70.000 kr. under rnedlemsudgifter, hvilket vil daekke tilskud til
gennemførelse af Golfens Dag, en indsats for at gennemføre projektet "Gå til Golf", sarnt tilskud til
Polo t-shirts med logo som medlemmer kan købe til en fordelagtig pris og hvor medlemmer af

diverse udvalg vil få udleveret en, som tak for deres frivillige indsats for klubben.
Der er Øgede udgifter til Eliten, som blandt andet skyldes at dame ellteudvalget har trukket
Bornholm i deres gruppe, hvilket medfØrer ekstra ornkostninger til transport m.m.
Budgettet blev godkendt.

Kontingentsatser for 2023. vil medføre en stigning for de forskellige mediemsskabstyper, med op til
200 kr. Stigningen sker efter dialog med Nivå Golf Center, som oplever staerl<t stigende udgifter til
blandt andet energi. Der har ikke været kontingentstigninger de sidste 3 år for fuldtidsmedlemmer af
klubben og stigningen ligger omtrent på samme niveau sorn andre klubber har meldt ud.
Budget og kontingent godkendt.
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lndkomne forslag fra medlemmerne
Det foreslås at der i sæsonen 2022 gennemføres en prøveperiode, hvor det tillades medlemmer af
Nivå Golf Klub at medtage egen hund på klubbens anlæg. Den fulde ordlyd af det fremsendte
(Link ikke aktivt i referatet)
forslag, ses ved at følge linket HER
Bent Louis Nielsen argumenterede for sit forslag. Dirigenten påpegede at han ikke var 1OA % sikker
på, at vi som klub kan bestemme på en generalforsamling at dette skal være tilladt. En evt. tilladelse
skal ske isamarbejde med baneejerldirektør for Centeret Uirik Finnemann.
Thorkild Bang kunne fortælle at emnet havde været behandlet på et bestyrelsesmøde i april 2021",
hvor Ulrik Finnemann deltog, og hvor der var enighed om at der ikke skulle gives tilladelse til at
medbringe hund på banen.
Der udspandt sig en dialog med argumenter for såvel som mod, at tillade hund på banen.
Følgende blev blandt andet fremført:
Kystgoifbanerne Søllerød og Helsingør, som vi har indgået et sanrarbejde med for sæson 2A27,har
begge steder tilladelse for hund på banen.
75 % af de danske baner er det tilladt at medbringe hund.
Hensyn tii vilde dyr på banen, bør gå forud for at rnedbringe hund.
I lighed med at "folk" glemmer at rive efter sig i bunkers, rette nedslagsmærker op på greens, kunne
man frygte at der også kunne være hundeejere der glemte at samle hundens efterladenskaber opl
Golfbaner er en sportsbane, i lighed med f.eks. fodbold og håndboldbaner, hvor man jo heller ikke
ser hunde på banen.
Før og efter spil, kan hunden medbringes i restaurantens udendørs arealer, rnellemgang etc.?
Hvad med dem der har allergi mod hunde, er bange for hunde?
Hunde har instinkter, hvordan undgås det at de reagerer efter dette, vilde dyrlfugle/hunhund i
løbetid etc.
Er det muiigt at se i Golfbox, at nogen har booket en tid og hvor der medfølger hund, således at man
kan undgå at lande ien sådan bold, hvis man ikke bryder sig om dette!
Der blev foretaget en afstemning, om der skulle arbejdes videre med en mulighed for indførelse af
en prøveperiode, 8 stemte for og 32 imod.
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Valg

til bestyrelsen

Torben Randrup - genvalgt
Lars Kristensen - genvalgt

Dorte Klitgaard

-

genvalgt

Finn Hartung - valgt
Poul Kirschmeyer - valgt som suppleant

8!

Valg af revisor

GBH revision blev genvalgt som revisor

9)

Evt.

Mette Hartung gav udtryk for at Kvinder og Golf, måske kunne tiltrække nogle ægtefæller til de
mange mandllge medlemmer, som spiller i klubben, og hvor ægtefællen i dag, ikke er golfspiller
Marianne Saxling takkede for den fine velkomst, hun havde fået i klubben.
Thorkild Bang rundede generalforsamlingen af med at udtrykke en tak til det afgående
bestyrelsesmedlem Per Flald, for hans store indsats og for at klubben havde kunnet draget nytte af
hans erfaring fra Horsens Golfklub. Endvidere var der tak til alle de fremmødte.
Bestyrelsen takker Jacob Goldschmidt for at have afviklet generalforsamlingen med godt humØr
§arnt sørget for god ro og orden. Vanen tro donerer Jacob Goldschmidt, den modtagne gave for at
have udført dirigentopgaven, til vores greenkeepere, fordi han sætter stor pris på det arbejde de

udfører.
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Dorte Klitgaard
Referent

