Hornbæk Golfklub
Referat af Generalforsamling 26. november 2020
Generalforsamlingen blev afholdt i Konventum, Helsingør.

1

Valg af dirigent
Morten Hansen-Nord blev valgt med akklamation.
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Cristina Lage fremlagde bestyrelsens beretning der blev godkendt med akklamation.

3

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt.

4

Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud
4.1

Budget for 2020-21
Budgettet blev godkendt
Der var enkelte spørgsmål fra salen, blandt andet til udvidelsen med en pro og
antallet af buggies. Bestyrelsen oplyste at der arbejdes med proansættelsen og at
antallet af køretøjer udvides.

4.2

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter i 2021
Kontingenterne blev godkendt
Nuværende
(2020)

Fremtidig
(2021)

Fuldtid

7.950

8.100

1,9 %

F-Hverdagsmedlem (70+ medlem)

5.900

6.000

1,7 %

F-Greenfee medlem

2.200

2.250

2,3 %

Ungsenior (19-32 år)

4.000

4.050

1,3 %

Studiemedlem (19-29 år)

2.000

2.050

2,5 %

Junior

1.050

1.050

0,0 %

Passiv

750

750

0,0 %

Medlemstype

5

Forslag fra bestyrelsen
Der er ingen forslag fra Bestyrelsen

Procent

6

Forslag fra medlemmer
Der er ikke indkommet forslag

7

Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.1

Direkte valgte bestyrelsesmedlemmer:
7.1.1

Formand Cristina Lage, genopstiller ikke
Bestyrelsen anbefaler Karsten Glahn som ny formand, valgt for 2-årig
periode
Karsten Glahn blev enstemmigt valgt med akklamation.
Karsten Glahn takkede forsamlingen for valget.

7.2

På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
7.2.1

Claus Meulengracht er villig til genvalg for en 2-årig periode.
Claus Meulengracht blev genvalgt med akklamation

7.2.2

Morten Søgaard er villig til genvalg for en 2-årig periode.
Morten Søgaard blev genvalgt med akklamation

7.2.3

Claus Stenholt indstilles til valg for en 2-årig periode
Claus Stenholt præsenterede kort sig selv og blev efterfølgende valgt
med akklamation.

8

Valg af revisor og revisorsuppleant
8.1

Bestyrelsen foreslår genvalg af
8.1.1

Inforevision som revisor
Inforevision blev genvalgt

8.1.2

John Barnkob som intern revisor
John Barnkob blev genvalgt med akklamation

8.1.3

Torben Nielsen som intern revisor suppleant.
Torben Nielsen blev genvalgt med akklamation

9

Eventuelt
Søren Juul efterspurgte ambitioner for klubben.
Karsten Glahn svarede at bestyrelsen har ambitioner, men at corona betød at
strategimøder måtte udskydes til januar 2021. Det planlægges at fremsætte dem på
medlemsmøderne.
Kim Andersen foreslog bestyrelsen at oplyse reglerne for gennemlukning og færdsel på
banen, gerne i forbindelse med sæsonstart. Kim foreslog også ændret opmærkning
omkring green.
Mette Carstad fremhævede de resultater der er nået i klubben gennem de fire år hun har
været medlem, Kongegolf, Forløbstræning, flere unge mennesker m.v.
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Jørn Rudå spurgte ind til Kongegolf og Helsingør. Cristina Lage svarede at der havde været
samtaler, men at man ikke for nærværende ønsker at udvide antallet af klubber.
Jørn Rudå ønskede en bedre renseplads med vand til spuling og gitter hvor snavset kunne
falde igennem.
Den nye Klubmanager Peter Juul Hansen præsenterede kort sig selv.
Cristina Lage takkede Heidi og Hans Henrik for deres indsats i klubben de sidste 5 år.
Carsten Carstensen takkede Cristian Lage for hendes indsats i bestyrelsen.
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