
Referat

Generalforsamling i Maribo Sø Golfklub
torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00

i Maribo Sø Golfklubs klubhus

0. Velkomst v. formand Niels Gram

1. Valg af dirlgent.
AdYokat Lars Stuckert, Advodan, der konstalerede, at generalforsamlingen var lovligl indvarslet.

2. Valg af slommctællere.
Michael Bonde og Morien Galatius
Der var mødt 83 stemmeberettllede medlemmer

3. Aflæggdse af bostyrolsens årsberetning, herunder forretningsføratse, for dat seneste år.
Formand Niels Gram aflagde beretning på vegne af bestyrelsen med fokus på: banen, økonomi,
medlemmer og del sportslige.
Alt i alt et fint år med tak til klubbens personale, fivilligo 09 medlemmer. Golfhæftet kårede MSG tit mest
gæstfrie klub i OK i 2022. Oer havde været store udfordringer med fugle på banen. På trods af inflation, krig

m.m. et tilfrodsstillende årsresultat på kr. 342 t. Antallot af medlemmer er vigende, men i forhold til den alm. udvikling i
andre klubber, dog tilfredsstillende. Der er fokus på alternative medlemskaber. Et meget flot sportsligt år for både
juniorer og yoksne, hvor klubbens navn figurerer rundt om ilandet.

Kommentar til beretningen:
. 4 spm. ang. nye elstandere, strategioverfor råger, asdre indtægter og regionsgotf

Formanden svarede, al b€styrelsen vilforholde sig til problematikkerne.

Generalforsamlingen tog berelningon til efterretnlng.

4. Endelig godkendelse af årcregnskab med tilhørenda rovisionsberotning.
Kasserer Ole Nielsen forelagde regnskabet og sammenholdt det med budgetforslaget for æ22 og
kontingentforslaget.
Å,rets resultat vaste et overskud på kr. 342 t. kr

Regnskab6t blev godkendt enstemmigt.

6 Foralægg.ls€ af budget til orlentering (der byttes om på rækkefølgen af pkt. 5 og 6)
Kaserer Ole Nielsen forelagde budgettet, hvor årets resultat før renter og afskrivninger forventes at blive kr 250 t.
k. Budgettet er tilpasset nye kontingentsatser.
Opfordring fra medlem om støre overskuelighed i opstillingen- Dette blev lagel til eftenetning.
Budgettet for 2023 blev tagot tll ofterretning

5. Forslag til msdlemskontingent.
Bestyrelsens forslag til halvårllgt medlemskontingent {or perioden 1f, 2023 til 30/6 2024: Motivation v- Nisls
Gram. Stigning på 4,9 %, hvilket er lavt niveau iforhold tilandre klubb€r.

Kontinosntorupper ?Å1.1.20231
Junior 0 - '18 år k. 775.-
Junior u/banetilladelse kr. 390--
Ungsenior uludd. (SU) kr. 8'15,
Ungsenior 19 - 25 år kr, 1,93O.
Senior frå 26 år kr.3.100,-
Firma kr. 3.100.-
Long distance kr.2.030,-
Flexmedl€m+ m/5 greenfee kr. 1.100,-
Flexmedlem (ved spil
betiales fuld greenfee) kr. 600,-
Flaxmedlem o[7 5 år -
9-hull6r på hverdage kr. 1.780,-
Passive kr. 150,-

1.7.2o23i 1.'1.2021|
kr. 80o kr. 800-
kr. 40O,- kr. 400,-
kr. 860,- kr. 860,-
kt. 2.025,- kt.2.025,-
kr. 3.250,- kr.3.250,-
kr. 3"250,- kr.3.250,-
kr. 2.'130,- kr. 2.130,-
W. 1.2O0,- kr. 1.200,-

kr. 900,-

kr. 1.850,-
kr. 175,-

kr. 900,-

kr. 1.850,-
kr. 175,-

Kontingentforslaget blev drøftet. Generalforsamlingen godkendte en3tsmmigt.



7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag tra bsstyrelsen, ændring af vedtægterne § 10 - Opløsning
Nuværende tekst:
Stk.1: Opløsning ved likvidation forcstes af to likvidatorer, der vælges af genoralforsamlingen.
Generalfqsamlingen træffer ved simpelt stemmefloial bestemmelse om den nærmere fremgangsmAde vod
opløsningen, herurder afuiklingen at klubbens formuebrhold.
Sf(. 2: Eventueft overskud ved afuiklingen lilfalder Dansk Golf Union.
Foreslået ny tekst:
Stk. 1: I tilfælde al klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpell stemmeflottal bostemmelse om
fremgangsmåden ved opløsningen, herunder afuiklingen af klubbens fomueforhold.
Stk. 2: Eventuelt overskud ved afuiklingen skal anvendes til almennyltige formel i Lofiand Rommune.

Generalforsamlingen yedtog en3temmigt.

E. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
For en 2-årlg periode:
Jan Nyborg
Anders Michaelsen
Ole Nielsen
Susanne Keller

9. Valg af suppl.anter.
CarstenEichildt-1år

10. Valg af råvisor
LOU Revision - genvalg

11. Eventuelt.
Diverse emner fra dagligdagen i klubben, herunder ønske om brug af klubhuset lil foredrag, banko og forskel. spil.
Fokus på opdatering af h.,emmeside og opfordring til at medlemmerne om bevidst 'at blande sig' ved §pil på

banen.

Tak til dirigenten

Tak til forsamlingen

Generalforsamlingen blev ophævet kl 20.55

Referent
Helle Ruus Nielsen
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