Ordinær generalforsamling
16-03-2017 kl. 19.00
Sæby Golfklub, Vandløsvej 50, Sæby

SÆBY GOLFKLUB
Vandløsvej 50
9300 Sæby

Dagsorden

Beslutninger
Svend bød velkommen til generalforsamlingen.
Takkede Spar Nord, som var sponsor på en øl / vand
denne aften.
Takkede Sparekassen Vendsyssel for nye trolleys til
udlejning.
Orienterede på vegne af Jens, at banen åbner fuldt i
løbet af uge 13
1.

1. Valg af dirigent.

Taget til efterretning. Ingen modkandidater.
Gert Gandrup takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. vedtægterne.

Forslag Gert Gandrup

Gert gav herefter ordet videre til formanden.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

2.

Svend Larsen henviste til den udfærdige beretning, som fremgår af februarnummeret af Golferen, udsendt til medlemmerne og tilgængelig på
klubbens hjemmeside
Svend fremhævede bl.a. følgende punkter fra
beretningen:
Åbningsturnering 2. april 2016 med rigtig god
tilslutning (i 2017 8. april)
En ny golfring etableret i 2016 fra øvrige klubber. I 2017 deltager Sæby Golfklub i et prøveår
med ordningen 4Golf sammen med Blokhus,
Dronninglund og Ørnehøj, som er frivilligt for
medlemmerne.
Vi har på skrift, at Sæbygaard Drift ApS gerne
vil indgå lejekontrakt med os, men vi afventer
geodætstyrelsen. Forventer udkast til lejekontrakt og kunne præsentere en underskrevet kontrakt i løbet af foråret.
Jørgen Vangsgaard spurgte ind til huslejestigning. Stigningen på ca. 6% er gældende fra den
dag den nuværende kontrakt ophører. Indeksregulering sker i øvrigt også den dag i dag, hvilket
fortsætter. Bestyrelsen finder forlængelsen fuldt
forsvarlig og en god deal for Sæby Golfklub.
Jørgen Vangsgaard spørg ind til nuværende leje:
Else Svarer at den nuværende husleje er kr.
530.360,Par3-banens udvidelse er afhængig af, at kon-
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trakten forlænges.
Poul Thomsen supplerede: Vi kender ikke det
endelige budget, da vi har flere muligheder for
det endelige layout, og også har gennemgået
planerne med en DGU-banekonsulent. Det endelige budget ligger i størrelsesordenen 250.000
og opad.
I vinteren 2016 blev udvidelsen af caféen færdiggjort med stor tak til Lynge Lindgren og Peter
Pedersen.
Vi har begrænsede midler, men vi gør vores
bedste med det der er til rådighed.
Der er indkommet forslag fra Jørgen Vangsgaard, som er modtaget for sent og derfor ikke
kan behandles. Dog har han et punkt angående
lynshelter på hul 12, hvilket etableres allerede
forventet i løbet af april måned.
Der er nedsat et caféudvalg, som i løbende dialog med Keld omkring caféen og for at få det
bedste til medlemmer og gæster.
Klubturneringerne har flot deltagelse med godt
fremmøde.
Sportsudvalget:
Elite damerne har gjort det godt, og spillet oprykningskampe. Desværre tabte de sidste kamp, så
må tage en tørn mere i kvalifikationsrækken.
Herrernes oprykningsspil endte med nederlag, vi
har dog fortsat førsteholdet i 2. division.
Veteranernes 1. division kan ikke rykke længere
op, og forbliver i 1. division.
Begynderudvalget har gjort et fantastisk stykke
arbejde i 2016 og fået 35 nye medlemmer.
DGU har besøgt udvalget i 2016 for at få inspiration, da tilbagemeldingerne fra vores begyndere er
blandt de højeste på landsplan.
Juniorudvalget har god tilslutning og afholder både
turneringer, camps og gode træning.
Vejret startede godt, men baneudvalget måtte til
tasterne i løbet af foråret, da der var kritik, men
senere på året var roserne store – også til hastigheden på greens.
Vores personale gør det godt. Jakobs forlængelse
er indgået til 3 år yderligere til og med 2019.
Baneservice-/kontrollen gør det utrolig flot, og
vores gæster bemærker det positivt.
Sponsorudvalget har gjort det bemærkelsesværdigt
i året og fået mange nye, også allerede til 2017.
Den gamle redakteur træder tilbage og får en stor
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tak for det store arbejde han har udført de sidste
mange år. Golferens fremtid kendes ikke endeligt,
men en mulighed er et nyhedsbrev. Dette arbejdes
videre med i foråret 2017 blandt udvalg i bestyrelsen.
Bestyrelsen har indstillet en ildsjæl til Golfavisen
2017. Svend læste højt fra nomineringen, og udnævner Lynge Lindgren som årets ildsjæl i Sæby
Golfklub på vegne af en enig bestyrelse, og overrakte Lynge 2 flasker vin og stor klapsalve fra de
fremmødte.
Afslutningsvis takkede Svend de frivillige kræfter,
medarbejderne og bestyrelsen for et godt år og
godt samarbejde.

Ingen øvrige bemærkninger og Gert konstaterede at
generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse
af regnskab.

3.

Regnskabet lå til udlevering til samtlige fremmødte.
Else Steen gennemgik regnskabet.
Begyndende med ledelsens beretning, der viser at
bestyrelsen mener den giver et retvisende billede.
Revisorers påtegning giver ligeledes deres godkendelse af dette.
Regnskabspraksis er uændret ift. Tidligere år.
Regnskabet viser et overskud på 15.921 kr, som
procentuelt ift. 2015 er fantastisk.
Indtægterne:
En lille nedgang i kontingentindtægter, men fortsat
tilfredsstillende. Greenfee har en mindre nedgang,
helt konkret som følge af den golfring, der blev
etableret i 2016 og en knap så god forsæson.
Fremgang blandt sponsorerne og tilskud fra Frederikshavn Kommune.
Alt i alt næsten uændrede indtægter.
Administration:
Tallene ligger jævnt op af udgifterne for 2015, dog
med en lille total besparelse.
Banedrift:
Væsentlig besparelse på banepersonalet i 2016, da
de i de første måneder, som kun har været 3 mand
(tidligere 4). Herudover fik vi medarbejder i løntilskud, som genansættes i 2017 (dog uden løntilskud)
Øgede udgifter til vedligeholdelse af banen, - dette
bl.a. eftersåning af greens.
Klubhusdrift:
Jørgen Vangsgaard spurgte ind til stigningen på
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varme. Else gjorde klart, at varmeudgifterne er
faldet til 42.000 mod tidligere 90.000, det er dog
eludgifterne der er steget betydeligt.
Thorkild Walsted bemærkede med et smil, det nok
var Lynge og Peters boremaskiner.
Else fortalte, at der er sat nye installationer op i
laden og klubhuset med henblik på at opnå besparelser.
Hans Skovgaard spurgte ind til om det var gamle
maskiner under banedriften siden der blev anvendt
så store summer til vedligeholdelse. Svend supplerede Else at maskinerne kører meget og kræver
vedligeholdelse.
Else takkede Spar Nord for årets renteindtægter.
Der er opnået en stor besparelse på renteudgifter i
forbindelse med omlægning af lån ved Kommunekredit i 2015.
Afskrivningerne blev gennemgået. Ligeledes balancens aktiver og passiver med en samlet balancesum på 3.404.000 og en egenkapital på 1.637.000.
Vi bliver gældfri hos Kommunekredit om hhv. 5,5
og 7,5 år.

Gert takkede for grundig gennemgang og spurgte om
der var flere spørgsmål:
Christian Borup stillede spørgsmål vedr. budget
2017 ift. forlængelse således afskrivningerne også
kan falde i 2017. Else sagde at netop dette kunne
der tages højde for. Gert supplerede, at det er noteret i regnskabet at der er sat af til en mindre
sum.
Gert konstaterede at generalforsamlingen godkendte
regnskabet.

4. Fastlæggelse af medlemskontingenter.

4.

Else gennemgik de foreslåede kontingentstigninger
for 2018:
Senior stiger med 100 kr (nu: 5.600), i 2016:
5.700.
Senior (pensionist) stiger med 150 kr (nu: 5.175), i
2016: 5.325 kr.
Else bemærkede at vi er den eneste klub her omkring der har differentieret kontingent ift. pensionister.
Jens Henrik Jacobsen spurgte ind til om der var
tænkt over sammenhængen mellem afgangen af
senior/pensionister kontra stigningen.
Dette er dog ikke taget hensyn til.
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Ole Brassøe spurgte ind til om medlemskab af
4Golf var indeholdt i medlemskabet. Det er det
ikke, men ønsker man at være med i 4Golf skal
man tage kontakt til Inge.
Jørgen Vangsgaard spurgte ind til hvor stor en del
af medlemsskaren der er pensionister. Else svarede
at total er 216 pensionister, 260 seniorer og i alt
785 medlemmer.
Peder Hyldtoft spurgte ind til hvad en pensionist
ifølge vedtægterne er. Else svarede at fra det år,
hvor man er 65 år pr. 1. januar er man pensionist
frem for senior.
Helge Wittrup anbefalede at lave en hurtig hovedregning af konsekvenserne hvis 1 pensionist meldte
sig ud.
Anni Svendsen spurgte om han mente de ekstra 50
kr. ville gøre forskellen.
Svend supplerede, at hans indtryk ikke er, at folk
melder sig ud pga. kontingentstigningen. Tværtimod pga. problemer med bevægeapparatet samt
at det reelt er pensionisterne der spiller oftere end
f.eks. de unge på 40 år.
Budgettet opererer med en faldende indtægt, da
der er taget hensyn til medlemsnedgang. Budgetteret driftsresultat for 2017 på kr. 20.000,Jens-Henrik Jacobsen supplerede, at vi allerede er
+50.000 på indtægtssiden som følge af sponsorarbejdet. Else svarede, at det er godt at være konservativ og vurdere løbende.
Peder Hyldtoft bemærkede en tastefejl i det fremlagde budget, som Else beklagede og henviste til
udleverede regnskab.

Gert bad om via håndsoprækning, at der blev tilkendegivet hvorvidt man var for eller imod bestyrelsens
forslag om kontingentforhøjelser i 2018.
2 stemte imod. Forslaget blev vedtaget.

5. Forslagsbehandling:
Ingen forslag indkommet rettidigt.

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. §11.

6.

På valg er Kim Bæk, Else Steen og Jørn Sivertsen
Alle genopstiller.
Gert konstaterede at ingen andre ønskede at stille op,
og alle blev genvalgt.
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Valg af 2 nye suppleanter
Bestyrelsen foreslår som
1. suppleant: Morten Mehl

2.

Suppleanterne blev genvalgt.

suppleant: Søren Ulsted Sørensen

7. Valg af 2 revisorer.
På valg er Jette Nielsen og Morten Kallehauge.

Morten Kallehauge og Jette Nielsen blev valgt.

Jette Nielsen genopstiller

8. Eventuelt.
Bjarne Neuman spurgte ind til den nye matchsponsor. OBH Nordica er ny matchsponsor. Dronninglund Slot udtræder. Samme antal turneringer
Lene Larsen fortæller om en grim oplevelse til kaninturnering i 2016, da et medlem falder om på hul
9 en forårsdag. Opfordring til at der skrives adresse
på scorekort.
Spørgsmål til om redningsfolkene ved hvor de skal
køre ind.
Jørn Sivertsen svarede, at uanset hvor godt vi skilter vil vi ikke kunne gøre det godt nok ift. skiltning
i nødstilfælde. Opfordrer til, at der skal en person
ud til vejen og vise vej til banen til ambulancen.
Jens-Henrik Jacobsen understøttede Jørns forklaringer, da han i hans sidste år som formand lavede
et stort kort over banen til netop ambulancerne. De
har dog fået beskeden fra Falck, at de ikke har
mulighed for at have et sådan kort.
Anni Svendsen foreslog, at der hænges et kort med
kørevejene ved klubhuset.
Jens Bertelsen nævnte, at når man ringer gennem
1-1-2 viser den koordinaterne. Flemming gør opmærksom på, at der dog kan være fejl i denne.
Svend supplerer, at efter oplevelsen 28. marts
2016, så ved vi at det desværre sker og kan være
svært, men en opfordring om, at man råber efter
hjælp og hjælper hinanden.
Carsten Jørgensen efterlyste retningslinjer, og at
man følger dem kan vi ikke gøre andet.
Hans Skovgaard roste bestyrelsen og de ansatte,
og gav stor ros over forlængelse af lejekontrakten.
Helge Wittrup roste bestyrelsen, klubben og især
baneudvalget. Han synes der er gjort et bemærkelsesværdigt arbejde i vores udseende på banen,
som gør det mere attraktivt for gæster.
Dog bemærker små detaljer, som kan forbedres:
- Smadrede vinduer skal repareres
- Starteruret skal fungere.
- Rengøring ved endegavlen bør flyttes til den anden side af vejen (efter hul 18)
Svend svarer, at ruderne er besluttet skal udbedres
indenfor nærmeste fremtid, og at resten skal der
ses på om vi kan forbedre, for det er korrekt at vi
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ikke kan være det bekendt.
Karsten Ross spurgte ind til hans forslag til springvand. Han er utilfreds med svaret han modtog, der
lød på, at dem der stod for anskaffelsen også måtte stå for kommende drift.
Poul svarede, at der kommer mange forslag til
baneudvalget løbende. De er nødt til at følge deres
strategi, og kan ikke anvende midlerne og ressourcerne til at varetage andre interesser end de i budgettet fastsatte.
Jens Bertelsen bemærkede, at det er en helt forkert betragtning ifølge hans holdning.
Jens-Henrik Jacobsen støttede op om bestyrelsens
svar, da man ikke i fremtidigt arbejde kan påtvinge
udgifter i forbindelse med en gave.
Flemming Sørensen opfordrer til, at man til åbent
hus i golfklubben 2. april kl. 10 møder op med naboer mv., der ikke endnu er golfspillere.
28. marts afholdes fadderintroduktion, for de der
måtte ønske at være en del af dette arbejde.
Thorkild Walsted spurgte ind til kvistene i taget.
Kunne disse ikke males, og må man sætte skilt
med logo herpå.
Bent Ebbesen gjorde opmærksom på, at der på
tavlerne er tilmelding til regionsgolf.
Mødet hævet kl. 20.37
Referent: Inge Møller Thomsen

I alt 85 stemmeberettigede medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer var fremmødt.

Dirigent: Gert Gandrup
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