Referat af ordinær generalforsamling i Royal Oak Golf Club
den 23. november 2021

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
•
•

Brian G. Larsen bød de fremmødte velkommen.
Brian foreslog Leif Rasmussen som dirigent. Leif blev enstemmigt valgt og bekræftede at
indkaldelsen er varslet rettidig, så generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
•

Formanden, Brian G. Larsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning. (Beretningen vedlagt)

•

Klubber i klubben:
Ladies Section: Birte informerede om de er omdøbt til tirsdagspigerne. Der er 26 medlemmer, men vil gøre en indsats for at få flere. For kr. 40,- samt evt. green-fee, kan ikke
medlemmer også deltage. Pink Cup var en forrygende dag og gentages den 26. juni
2022.
Mens Section: Knud G. informerede om det har kørt godt til trods for Corona. Der har
også været arrangeret en vellykket tur til Tyskland. Der er blevet spillet hver torsdag, og
vil forsøge med nye tiltag til næste sæson, der kan være med til at få flere medlemmer.
Gode forslaget hertil er meget velkomne og kan videregives til Geo Hansen. Mens Section har været 44 medlemmer denne sæson og spillet ca. 25 pr. gang.
Ikke medlemmer af Mens Section er også velkomne til at spille med for kr. 40,Sluttede af med en stor tak til sekretariatet samt staben på banen!
Onsdagsgolf: Torben informerede om de spiller 9 huller hver onsdag, hvor hovedtemaet
er hygge. Tilslutningen i år har nået ny rekord med ca. 50 medlemmer hen over sæsonen. Det koster kr. 20,- pr. aften at deltage. Har været på en fin tur til Fredericia samt
afslutning her i september med 30 deltagere og er klar til en ny sæson.
Makkermatch: Søren informerede om det var hans anden sæson, hvor denne sæson har
haft gennemsnit på 38 spillere pr. gang. Tur til Uhre var en stor succes.
Tak til Thomas og staben for god service samt tak til Ole og Martin for hjælp ved afviklingen med nye spilleformer.

Kåring af årets klubmesterskab ved Ole:
Damer:
Margrethe Thorøe-Nielsen
Herrer:
Morten Fagerberg
Herrer Senior:
Søren Laigaard Andersen
Herrer Veteran:
Jesper Rungholm
Herrer Super Veteran: Orla Sørensen
Ole takkede for fleksibiliteten ved opdeling af holdene.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget for næste regnskabsperiode.
•
•
•
•

Regnskabet samt budgettet blev fremlagt af kassereren, Anna Clausen
Spørgsmål vedr. beløbet, der er sat af til damerækken, hvor der tidligere var et større
beløb – dette er nu ensartet for alle rækker.
Spørgsmål vedr. manglende beklædning, der kom for sent hjem. Sekretariatet beklager
formændene ikke har fået besked så snart det er kommet hjem.
Både regnskabet og budgettet blev taget til efterretning.

4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
•
•
•
•

På valg er Ole Schrøder – modtager genvalg. Fik stemmer 32 og er genvalgt
På valg er Hanne Sorgenfri – modtager genvalg. Fik stemmer 29 og er genvalgt
Benny Kryger Sørensen stiller op til bestyrelsen. Fik stemmer 23
Valg af suppleant Anna er forslået og genvalgt, da der ikke var andre, der stillede op.

5. Valg af revisor
•

Leif Rasmussen blev foreslået og takkede for valget.

6. Indkomne forslag
•

Der er indkommet to forslag, der dog er kommet for sent ind iht. vedtægterne. Forslagene er videregivet til ejerne, da det vedrører forslag om rabat på kontingentet til pensionister samt forslag om nye og bedre faciliteter ved driving rangen.

•

Der er forslag om vedtægtsændring af § 5 vedr. vilkår for udmeldelse af foreningen.
Martin Ovesen gennemgik dette iht. nedenstående.

Nuværende § 5
Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til klubben og finder sted efter reglerne i den mellem medlemmer og klubben indgåede spilleretsaftale.
Foreslås ændret til: § 5 Udmeldelse:

Medlemskab af klubben er bindende for kalenderåret. Udmeldelse af klubben eller overgang
til anden medlemskategori, skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 1. december.
Næste års kontingent skal meddeles til klubbens medlemmer senest pr. 1. november.
Den første afstemning kan foretages nu, men det kræver en anden afstemning, da der ikke
er 50 procent af medlemmerne til stede.
Afstemningen er afsluttet med udelukkende ja - stemmer for vedtægtsændringen.
7. Eventuelt
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Spørgsmål vedr. kontingentstigning og hvad medlemmerne får for pengene. Martin orienterede om inflation på 3 % samt de investeringer, der er sat i støbeskeen både på og
udenfor banen.
Spørgsmål om der kommer flere stigninger på sigt, og forslag om at der for eksempel betales for track man samt øvrige nye tiltag i stedet for kontingent stigning. Martin orienterede om, at man ønsker at tilbyde medlemmer hele pakken, i stedet for at splitte det op.
Ole kommenterede om de mange forbedrede tiltag på banen som et fair argument for
kontingentstigningen.
Antal medlemmer p.t 419 plus der kommer flere medlemmer konverteret over fra 2.000
kroners fritspils ordningen – Sidste år 413 medlemmer på samme tid.
Spørgsmål vedr. fritspils ordningen – de må spille på lige vilkår med øvrige medlemmer,
det år, fritspils ordningen gælder
Greenfee gæster, hvordan har udviklingen været? – der har været en lille fremgang i
denne sæson.
I forhold til Kvinder og golf, er det vigtigt vi har en klar strategi for, hvordan vi efterfølgende får dem som klubmedlemmer.
Hvad er tankegangen med de nye huse? – er der fordele for medlemmer? Det overvejes
at medlemmer kan få rabatkort, og vender tilbage når dette er på plads.
Er der planer om samarbejdsklubber? Martin orienterede om ulemperne for os, ved at
samarbejde ved klubber tæt på. Spørgsmålet er, hvor mange der vil bruge det, hvis det
er klubber langt væk.
Har i dag rabataftaler med 6 klubber
Hvad vil betaling blive for brug af padel bane mv. i de nye faciliteter. Der vil være mulighed for rabatordninger, det kommer der info om senere.
Arbejdes der på mulighed for at få toiletter på banen? Der er problemer med tilladelse
til dette p.g.a. Skov og Naturstyrelsen, men håber det er muligt at finde en løsning.
Banekontrol arbejdes der på dette? Det gør der og vil gerne kombinere det med baneservice og bruge de frivillige hjælpere.
Brian afsluttede med at opfordre alle til at komme med input til nye tiltag, der kan gøre
det endnu mere attraktivt at være medlem i Royal Oak.
Leif erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Tak til Leif for at lede os godt igennem generalforsamlingen.

Referent: Lars Gregersen

