Referat af generalforsamling d. 4 nov. 2018 kl.15.00
Generalforsamlingen blev afholdt i restaurant Ho Bugt
Antal deltagere: 49

1. Valg af dirigent: Hans Chr. Thoning
2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år. Formand Annie fremlagde
beretningen. Godkendt. Hans Jørn havde et indlæg omkring begyndere og
frivillige til mentorjobbet. Godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Sigfred
Hansen gennemgik regnskabet. Godkendt.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Budget og kontingent
stigning på 200 kr. er godkendt. Forslag at ét Infonyt om året i stedet skal
være en introduktion til klubben med oplysninger om klubben.
5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag.
7. Valg af 3 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter (Gregers Mark, Morten
Andersen, Hans Jørn Bollerslev samt suppleant H.P. Andersen og Mogens
Jensen.
Forslag: Flemming Karris Sørensen, Flemming Pedersen, Karsten Skjøtt, Hans
Jørn Bollerslev.
Valgstemmerne fordeles således:
Hans Jørn Bollerslev:39
Flemming Karris S.:29
Flemming Pedersen:38
Karsten Skjøtt:29
Omvalg:
Flemming Karris S.:21
Karsten Skjøtt:28
1. suppl. Flemming Karris S.
2. Suppl. Betty Østergaard
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Carl Chr. Deichgräber, Suppleant Anne
Lise Hansen (forespørges)

9. Eventuelt. Toiletvogn nr. 2? Forsamlingen siger nej tak til toiletvogn nr. 2.
Infonyt – 1 eller 2 numre? Forslag om ingen nyhedsbrev, når der er er InfoNyt.
Forslag om at Info nyt digitaliseres helt og så kan der laves et introblad til
uddeling.
Få lavet små udvalg, så ideerne kan blive udviklet.
Peter Nielsen nævnte lidt om røde tal for banen og at banen ser frem ad med
positive øjne. April 2019 starter fodboldgolf op. 2019/2020 opføres
lejligheder på Skallingvej 5.
Kr. 150.000 i indtægter fra sommerhusgæster via aftale med Sportspark
Blåvandshuk. Mange busser booker frokoster og kaffe i restauranten.
Mogens Jensen nævnte, at han ønskede en ændring på buffet siden.
Annie påpegede, at vi bør kun have ét logo og ikke én til golfcentret og én til
klubben.
Annie spurgte forsamlingen angående evt. ændring til meterbane. Ingen
respons hverken positivt eller negativt.
Der blev spurgt til A11 – Annie fortalte, at vi gerne vil med og vi afventer svar
fra Varde Golfklub.
Mogens Jensen påpegede at kvaliteten bør hæves i stedet for hele tiden at
lave deals og tilbud, som underbyder hinanden.
10.Formanden får afsluttende bemærkninger.
Tak til Morten Andersen for bestyrelsesarbejde, tak til Gregers Mark for
bestyrelsesarbejde, tak til Hans Chr. Thoning for hjælpen som dirigent.
Alle 3 fik overrakt vin.

