Referat
Generalforsamling i Maribo Sø Golfklub
Torsdag d. 03.06.21 kl. 19.00 i Maribo Hallen
0. Velkomst ved formand Niels Gram
1. Valg af dirigent: Lars Stuckert, Advodan Maribo, der indledningsvis konstaterede, at den
ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Dagsorden for generalforsamlingen var
identisk med den oprindelige indkaldelse til generalforsamling i marts 2021, der blev udsat
p.gr.af Covid 19. Indkaldelse var udsendt pr. mail til samtlige medlemmer samt opslag i
klubhuset.

2. Valg af stemmetællere: Ib Larsen, Margrethe Brusen og Casper Buchholtz. Der var mødt
45 stemmeberettigede medlemmer.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for det seneste
år.
Niels Gram fremlagde beretningen på vegne af bestyrelsen.
Kommentarer til beretningen:
- passer klubben på det ansatte personale?
- besparelser på maskinpark
- græsproblematik på greens
Formanden besvarede spørgsmålene og henviste i øvrigt til et klubmøde vedr. banen.
Beretningen blev godkendt
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
Kasserer Jan Nyborg gennemgik regnskabssammendrag. Endeligt resultat viser et
overskud på 621 t.kr, hvilket er yderst tilfredsstillende.
Pr. 31.12.20 var der 561 medlemmer i klubben. Der bliver lavet et flot rekrutteringsarbejde
og målet er 700 medlemmer.
Regnskabet og revisionsberetningen blev enstemmigt godkendt.
5. Forslag til medlemskontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for perioden 01.07.21 – 30.06.22.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
6. Forelæggelse af budget til orientering
Kasserer Jan Nyborg forelagde budgettet for 2021, hvor der budgetteres med et overskud
på kr. 498.916.
Budgettet blev taget til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:

§5 stk.3 ændres fra:
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved
bekendtgørelse i eventuelt klubblad eller ved bekendtgørelse i lokalt dagblad og på
hjemmeside på nettet.
Til:
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved elektronisk kommunikation
(e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt med mindst 2 ugers varsel med angivelse af
dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab.
Formanden motiverede.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
§5 stk. 8 ændres fra:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved
bekendtgørelse i eventuelt klubblad eller ved bekendtgørelse i lokalt dagblad. Indkaldelsen
skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær
generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme
emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.
Til:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel ved
elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt med angivelse af
dagsorden.
Formanden motiverede,
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
§5 stk.10 ændres fra:
Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at få et forslag behandlet af
generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag der ønskes behandlet på dagsordenen må
være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.
Til:
Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at få et forslag behandlet af
generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag der ønskes behandlet på dagsordenen
skal være indsendt til bestyrelsen senest d. 15. februar før den ordinære generalforsamling.
Formanden motiverede forslaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

§5 stk. 9 ændres fra:
Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer, som iflg.
dansk lov er myndige, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Til:
Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettigede er aktive
medlemmer, med hjemmeklub i Maribo Sø Golfklub, som i.flg. dansk lov er myndige, med
hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Formanden motiverede forslaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Bestyrelsens forslag til mandat vedrørende låneomlægning:
Bestyrelsen ønsker et mandat til at omlægge klubbens eksisterende realkreditlån i Nykredit
til et nyt fastforrentet realkreditlån, der ikke er større end det eksisterende lån. Mandatets
varighed gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2022.
Forslaget blev drøftet. Efter drøftelsen blev følgende forslag sat til afstemning:
Bestyrelsen ønsker et mandat til at omlægge klubbens eksisterende realkreditlån i Nykredit
til et nyt lån med pant i fast ejendom på op til kr. 5 mill.
Forslaget blev vedtaget efter afstemning med 36 ja-stemmer.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende blev valgt for en 2-årig periode:
Anders Michaelsen blev genvalgt
Susanne Keller blev genvalgt
Jan Nyborg blev genvalgt
Ole Nielsen blev nyvalgt
9. Valg af suppleanter
Mogens Nielsen.
Såvel bestyrelseskandidater som suppleant blev valgt med akklamation!
10. Valg af revisor
LOU Revision blev genvalgt.
11. Eventuelt
Et medlem spurgte, om der er slækket på uddannelse af nye medlemmer. Bestyrelsen er
ikke af den opfattelse. Der er fortsat den samme kvalitet i uddannelsen som tidligere.
Et medlem ønskede at vide, hvem der træffer andre beslutninger vedr. banen end dem, der
er anført i Masterplanen. Formanden henviste til medlemsmøde med fokus på banen.

Et medlem gav udtryk for, det var uheldigt med så lille fremmøde ved generalforsamlingen,
hvor bestyrelsen nu har fået mandat til at kunne optage lån op til kr. 5 mill.
Formand Niels Gram uddelte anerkendelse til 2 dygtige spillere, som begge havde lavet
hole-in-one på hul 6: Kurt Raaberg og Jan Jonsson
Formanden takkede Jørn Lavtsen for hans arbejde i bestyrelsen i de sidste 2 år med
vingave.
Formanden takkede referenten med vingave
Formanden takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen på absolut bedste vis med
vingave.
Formanden takkede medlemmerne for at møde frem under hensyntagen til de gældende
restriktioner.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55
______________________________________
Referent: Helle R. Nielsen

______________________________________
Referat godkendt af dirigent Lars Stuckert

