
Referat fra Brande Golfklubs Generalfors amlin g 2019

Tirsdag den26. februar 2019 k1.19:00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter

5. Forslag fi'a bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:

Bent Andersen (modtager ikke genvalg)

Carsten Holt (modtager genvalg)

Charles Gjørup (modtager ikke genvalg)

Kirsten Egelund Pedersen (modtager genvalg)

8, Yalgaf2suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Fotmand Jette Skott Kristensen bød velkommen til den ordinære genemlforsamling.

Ad 1.
Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af advokat Jens Møller som dirigent.

Jens Møller blev valgt som dirigent.

Der var 77 ftemmødte til generalforsamlingen. Der blev registreret I fuldmagt fra medlem

som var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Jens Møller konstaterede, at generalforsamlingen var korekt og lovligt indkaldt.

Ad 2.

Formand Jetfe Skott Kristensen fremlagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Beretningen vedlægges som særskilt bilag i sin helhed.
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ad 3.

Kasserer Kirsten E. Pedersen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev uddelt og gennemgået.

Regnskabet viser et underskud pâ fi7.268,- kr. før afskrivninger og finansielle poster. Efter

aßkrivninger og finansielle poster udgør det årlige resultat et underskud på kr. 383.456,-fu.

Der blev ikke stillet spørgsmål til regnskabet. Dirigenten konstaterede, at det reviderede regnskab er

underskrevet af revisor. Alle de tilstedeværende kunne godkende, og regnskabet er hermed vedtaget.

ad 4.

Kasserer Kirsien E. Pedersen fremlagde og gennemgik budget for 2Al9

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018.

Der blev ikke stillet spørgsmål fra salen.

Medlemskontingent blev vedtaget af generalforsamlingen som følger:

Gruppe Nuværende Ændring Fremtidigt

Senior (fra26 år og opefter) 5.300 2A0 5.500

Yngling (18-25 åtr) 2.40A 0 2.400

Junior (11-17 år) 300 100 400

Mikro (6-10 år) 300 100 400

Long Distance 2JA0 0 2.100

Bosiddende i udlandet 2.500 0 2.500

Prøvemedlem 500 0 500

Passivt medlem 400 0 400

Fleksmedlem 1.300 100 1.400

Ad s.

Forslag fra bestyrelsen: Ingen

Ad 6.

Forslag fra medlemmerne: Ingen
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Ad 7.

Valg til bestyrelsen:

Charles Gjørup, modtager ikke genvalg

Bent Andersen, modtager ikke genvalg

Kirsten Egelund Pedersen, modtager genvalg

Carsten Holt, modtager genvalg

Bestyrelsen foreslog Kirsten Egelund Pedersen, Carsten Holt, Jørgen Lyhne og Else Pedersen, som

blev valgt af de fremmødte uden aßtemning.

Ad 8.

Valg af suppleanter:

Preben Kristensen er valgt som 1. suppleant

Jan Madsen er valgt som 2. suppleant

Ad 9.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Parhrer Revision genvalgt som revisor

Peder HoltApS genvalgt som revisorsuppleant

Ad 10.

Eventuelt:

¡ Ellen Julsgård blev rost for de flotte billeder på þiemmesiden.

¡ Minna Mikkelsen forespurgte om, hvor meget vi kunne fü i momsrefusion hvis vi fik 200

gavebreve. Kirsten E. Pedersen sagde, at det vidste man ikke på forhånd.

o Jette Skott Kristensen takker Preben Sørensen og Ketty Pedersen for den storc indsat i

henholdsvis sponsor og turneringsudvalg.

Medlem Bente Søndergaard roste bestytelsen for deres arbejde, hvilket forsamlingen bifaldt.

Jette Skott Ktistensen takker dirigent advokat Jens Møller, for at føre os godt gennem den ordinære

generalforcamling.
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Formand

Jette Skott Kristensen

Dirigent

Jens Møller
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