Referat
fra

Ordinær Generalforsamling
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag den 21. februar 2017
kl. 19.00
Nimtofte Kulturhus.
Ebeltoft, den 24. februar 2017

Generalforsamlingen blev indledt med lækkert smørrebrød fra Kolind Slagteren med tilhørende
drikkevarer samt kaffe og småkager for klubbens regning.
Der var 18 til stede ved generalforsamlingen.

Dagsorden:
1.

Formanden bød velkommen.

2.

Bodin Julius blev med akklamation valg af dirigent.
Bodin indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. Der blev valgt 2 stemmetællere, men de kom ikke i funktion.

3.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden
kommentarer og kan læses efterfølgende:

Medlemmerne:
Udviklingen i medlemstallet har desværre været faldende til i dag ca. 60.
Kontingentsatserne er under pres fra omliggende baner, men foreslås uændrede. Vi foreslår, at Flex. B
medlemskab fjernes. Vi har i dag ingen medlemmer i denne kategori.
Vi er glade for samarbejdet med Kulturhuset og Nimtofte Erhvervsklub.
I forbindelse med Golfens dag den 30. april er medlemmer herfra inviterede til at besøge vores bane.
Den 7. juni arrangerer erhvervsklubbens et aftenbesøg hos os.
Banen:
Årets voldsomme angreb af gåsebiller og fugle m.v. blev kommenteret. Vigtigt for os, at dette ikke
gentager sig i 2017. Det var med til at give faldende indtægter fra pay & play m.v. og medlemmer var
utilfredse med forholdene. Der har været drøftelser med ejerne herom.
Drivingrange fik et nyt og flot hegn. Det var absolut tiltrængt. Det kostede ca. kr. 90.000, men vi fik et
tilskud fra La Cour fonden på kr. 15.000 til delvis finansiering heraf.
En stor tak blev tilkendegivet ved klapsalve.
Der findes fortsat driving range bolde på lager, hvorfor indkøb ikke er nødvendigt for nærværende.
Der er sket fældning af generende fyrretræer ind mod Lübker. (De mange nåle på green var til stor
gene!).
Klubhuset/hallen:
I hallen gennemførtes ved hjælp af Laurits, Bjarne og Brian en tiltrængt oprydning og bedre lysforhold
blev etableret. Der blev desværre ikke nogen nævneværdig udlejning af hallen i år. En ny indendørs hal
nær Århus var bl.a. anledning hertil.
Der er nu en tagrende etableret over indgangen. Muligvis også nødvendigt med tagrende ved terrassen
for at beskytte markiserne.

Anvendelsen af markiserne blev omtalt. De er forbeholdt til solskin og ikke som beskyttelse ved
regnvejr. I efteråret blev den ene markise beskadiget i stormvejr. En stor tak til Brian Lænø for
reparation af beslagene.
Der er fortsat ledige locker rum.
Renovering af skranken vil ske i nær fremtid. En klar plexiglas plade lægges på og beskytter de nye
plancher.
Der er etableret MobilePay med skiltning på skranken.
Pay & Play:
Der anvendes særlige bolde til pay & play spil. Boldene er øve bolde med navnet ”Beast”.
Fundne bolde bedes anbragt i kurven under skranken.
Fortsat nogle virksomhedsbesøg i 2016, men gerne flere i 2017
Sæsonen blev spoleret pga. dårligt vejr i forår og højsommer samt banens dårlige stand i sensommeren
og efteråret.
Markedsføringen i 2016:
Der blev anvendt en del midler på radiospots i radio ABC og ALFA i forår og forsommer.
Desværre samtidigt med det dårlige vejr. Det var dermed spildte anstrengelser.
Forsøg med kampagne på Albertinelund Camping. Det skete i samarbejde med Michael. Desværre var
der begrænset tilslutning, men tak til Michael for initiativet.
Der var henvendelser pr. e-mail til naboklubberne vedrørende hallen i vinter.
Vi har mulighed for at tilbyde gavekort. Her betales greenfee forlods. Der var en enkelt henvendelse
herom i sommeren 2016. Gaven var til svigerfar for 2 personer en hel dag. Hele familien dukkede dog
op og betalte yderligere greenfee.
Hjemmesiden:
Fortsat mange besøg (8 – 9.000 hits) og talrige telefoniske henvendelse til formanden.
Hjemmesiden fungerer som omdrejningspunkt for kommunikationen med medlemmerne samt udefra
kommende gæster.
Diverse:
Vi mangler en person til at påtage sig optagelse og vedligeholdelse af Facebook m.v. Brian vil
undersøge mulighederne.
I fremtiden vil det praktiske arbejde som kasserer blive udført af Ester, som hermed aflaster Benny. En
stor tak til Benny for veludført arbejde de seneste to år.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvortil kommer diverse
møder med ejerkredsen samt medlemsmødet i november 2016. Fra min side skal lyde en varm tak til
bestyrelsen og de øvrige mødedeltagere for en positiv stemning og godt samarbejde.
Her også en varm tak til Bodin for hans store arbejdsindsats i årets løb.
I det efterfølgende en orientering om planerne for den kommende sæson:
Medlemmerne:
Matchudvalgsformand Søren Silberg har udarbejdet et spændende matchprogram, som findes på
hjemmesiden. Der vil også i år blive en match på banerne i Grenå. Der sker en række ændringer i
matchformerne, så der bliver god variation fra match til match.
Klubbens sponsorer har alle givet tilsagn om uændret fortsættelse i 2017. En stor tak herfra.
Klapsalve efterfulgte.
Standerhejsningen sker den 26. marts.

Markedsføring:
Der er trykt 1.000 stk. foldere til omdeling på Djursland. Ca. 500 blev fordelt blandt deltagerne i
generalforsamlingen. Kampagnen starter i løbet af marts måned.
Der kommer reklamer på store skærme i Hornslet Motionscenter. Her findes ca. 900 medlemmer.
Kampagnen giver ca. 2.000 timers reklame for 1800 kr.
Skiltene mod landevejen, ved indkørslen samt i Nimtofte bliver færdige før sæsonstarten.
Det resterende banner opsættes på en ny måde ud mod vejkrydset.
Deltagelse i Golfens Dag søndag den 30. april med åbent hus. (særlig invitation til medlemmerne af
Nimtofte Kulturhus).
Besøg af Nimtofte Erhvervs klubs medlemmer om aftenen onsdag den 7. juni.
Banen:
Nødvendigt med effektiv bekæmpelse af larveangreb.
Baneudvalget har i samarbejde med ejerne udarbejdet en pleje- og pasningsplan.
Der arrangeres ”medlemsdage”, hvor alle kan hjælpe med diverse arbejder (malearbejder, fjerne ukrudt
i bunkers og waste arealer, indsamling af bolde i skoven m.v.).
Fra den 1. april går Verner på deltid. Det indebærer, at Bodin indtræder som medarbejdende
greenkeeper og overtager de timer, som Verner afgiver.
Der vil i løbet af marts blive etableret kontrakter herom. Det varetager formanden sammen med
Verner, Bodin og Georg (baneudvalgsformand).
Der består desuden en mulighed for en kommunalt finansieret medhjælp nogle dage og timer om ugen.
Sagen endnu ikke afgjort.
Diverse:
Der sker en renovering af ”A skiltet” ved indgangen. Nye plancher, som er beskyttede mod vejret, er
udarbejdet.
Der arbejdes på at få gjort de store skilte ved vejene og indkørslen færdige til sæsonen,
Der er desuden behov for en revidering af skiltningen på selve banen. Restmateriale fra produktionen
af vejskiltene kan finde anvendelse her.
4.

Kasserer Benny Hoe fremlagde det reviderede regnskab for 2016.
Vi har mistet ca. 20 medlemmer. Der har desuden været den store udgift til nyt hegn om
driving range.
Regnskabet blev godkendt. Det vil blive udsendt til medlemmerne pr. e-mail via GolfBox.

5.

Benny Hoe fremlagde herefter budgettet for 2017. Kontingent og indskud er uændret, men
betalingen til ejerkredsen er reduceret jfr. resultatet for 2016.
Som noget ny er der indeholdt et beløb til 2 gange topdressing. Det er måske nødvendigt at
afsætte flere midler på denne konto så topdressing kan ske 4 gange i stedet for 2
Der er sket en justering af de afsatte betalinger til ejerne, så de matcher de faktiske forhold
fra 2016, ligesom der skal påregnes udgift til indkøb af olie. Indtægterne fra møntindkastet
svarer nogenlunde til udgifterne til olie.
Budgettet blev godkendt.

6.

Forslag fra bestyrelsen:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Georg efterlyste sådanne, som i øvrigt også kunne vare af en positiv karakter. Der findes
faktisk en forslagskasse ophængt i klubhuset, som meget gerne må benyttes. Kassen bliver
jævnligt kontrolleret for evt. indhold.
Bestyrelsens forslag om at fjerne flex B medlemskab (spil på formiddage) blev godkendt.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende blev med klapsalver genvalgt til bestyrelsen:
Benny Hoe
Georg Olesen
Erik Andersen
Følgende blev valg som suppleant:
1. suppleant Gert Villadsen. 2. suppleant – ikke noget valg.

8.

Torsten Iversen blev genvalgt til revisor.

9.

Eventuelt.
Laurits havde et positiv indlæg og takkede for samarbejdet med bestyrelse og personale.
Der havde været nogle dueller herom undervejs, men den gode ånd i klubben lovede godt
for det fremtidige samarbejde og banens fortsatte beståen.
Ingen skal være i tvivl om, at ejerne vil gøre deres til, at banens tilstand blive i orden til
den kommende sæson.
Fandt det også positivt med en deling af green keeper arbejdet mellem Verner og Bodin.
Georg omtalte et tilbud om drone overflyvning (fly-by) og fotografering af banen. Det vil
ske uden omkostninger for klubben. Det vil ske når banen igen er seværdig.
Der var forslag om gratis greenfee til evt. gæster af klubmedlemmer. I dag betales herfor
kr. 100,-.
Tidligere har det været kutyme med én gratis prøverunde for et potentielt nyt medlem.
Formanden foreslog, at medlemmer tog kontakt til ham i påkommende tilfælde, da vi
fortsat er i besiddelse af et antal fribilletter. Vigtigt at vi bevarer kontrol med, hvem der
spiller hos os så banekontrollen kan orienteres.
Der er desuden mulighed for at få ubegrænset spil i 2 måneder for kr. 750.
I forårets løb bliver det nødvendigt med medlemmernes medvirken til diverse praktiske
arbejder. Der etableres nogle arbejdsdage.
Der var også forslag om besøg af en professionel golftræner og Søren Rolner og Arild
Townhill blev nævnt. Det undersøges nærmere.
Bjørn Helmer afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden samt rette
en særlig tak til aftenens dirigent.

Der skal på dette sted rettes en varm tak til de mange, som efter generalforsamlingen hjalp med at
rydde op samt klare opvasken, som nu delvist klares af opvaskemaskinen.
Også en tak til Nimtofte Kulturhus for behagelig varme i gulvet. Det er en fornøjelse at afholde
generalforsamling under disse forhold.
Ester Simonsen / Bjørn Helmer, referenter

Bodin Julius, dirigent

