
Referat fra Generalforsamling 2021 i Ebeltoft Golf Club

Generalforsamlingen blev afholdt den 4. april 2022 i Auditoriet på Fregatten Jylland og
havde 83 stemmeberettigede deltagere.

Formanden bød velkommen og bad forsamlingen mindes de medlemmer, som var afgået
ved døden i årets løb med et minuts stilhed.

Herefter gennemgik formanden den vedtægtsmæssige dagsorden og gik til første punkt:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen havde indstillet advokat Henrik Brandt Madsen, som blev valgt. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og afholdes lovligt, selvom den
pga corona er udskudt til april. Dirigenten konstaterede også, at dagsordenen var i
overensstemmelse med golfklubbens vedtægter.

Som stemmetællere blev Aage Madsen og Gitte Veggerby udpeget.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne âr

Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Beretningen blev med akklamation godkendt af generalforsamlingen

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Årsregnskabet blev fremlagt af klubbens kasserer, Allan Bante.
Regnskabet, som ligger på klubbens hjemmeside, er godkendt uden anmærkninger af den
valgte revisor.
Kassereren gennemgik de vigtigste poster i regnskabet.
Årets gode resultat, væsentlig bedre end budgettet, skyldes medlemsfremgang, fortsat
gode greenfee indtægter og sponsorindtægter samt stram omkostningsstyring.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev med akklamation godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt af kassereren:
Bestyrelsen forventer lavere indtægter i næste regnskabsår, da både medlemstilgangen
og greenfeeindtægterne sidste sandsynligvis var positivt påvirket af Corona og da det må
forventes at stigende inflation og energiudgifter vil virke negativt på disse indtægtskilder.

Samtidig må udgifterne til især bane- og maskinvedligeholdelse forventes at stige på
grund af energibårne prisstigninger.
Desuden øges Iønomkostningerne, da der forventes ansat en deltids sæsonmedarbejder
til hjælp for de to faste greenkeepere.



Til gengæld bliver renteudgifterne lidt mindre på grund af en Iåneomlægning og indfrielse
af et gammelt lån.

Alt i alt forventes et lavere (mere normalt) resultat i 2022. Bestyrelsen påpeger at vores
økonomi er helt afhængig af at vi opretholder og helst øger vores medlemstal.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet

Bestyrelsen foreslâr uændret kontingent.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring.
Dirigenten bemærkede et vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal.

Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægternes § 12:

Nuværende ordlyd:
§ 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Klubbens regnskab
revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Ny foreslået ordlyd:
§ 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Klubbens regnskab skal
være påtegnet med en review erklæring af den af generalforsamlingen valgte revisor inden
den 31. december og derefter være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest samtidig
med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Formanden motiverede forslaget med, at der ikke er brug for den helt store forkromede
revisorgennemgang, men blot et review. Flere klubber bl.a. Norddjurs bruger denne
revisionsform, som er billigere end fuld revision og tilstrækkelig sikker både for bestyrelsen
og medlemmerne.

Indlæg fra salen, bl.a. fra Aage Madsen, der påpegede, at et review ikke giver den samme
sikkerhed i kontrollen af regnskabet, som en klassisk revision giver. Efter en længere
redegørelse på forskellen mellem review og revision sluttede Aage Madsen af med en
anbefaling til generalforsamlingen om IKKE at stemme for forslaget.

Spørgsmål fra salen m.h.t, prisforskel mellem revision og review, hvor formanden kunne
orientere om en forskel på kr. 9.000,- hos National Revision, som bestyrelsen har fået
tilbud fra.

Et medlem undrede sig over, at bestyrelsen anbefaler, at der spares på dette punkt. Ved
et review lægges der mere pres på bestyrelsen, når regnskabet ikke gennemgås mere
dybtgående som ved en revision.



Der var afslutningsvis en dialog mellem flere medlemmer i salen og formanden m.h.t, til
nuværende prisniveau hos eksisterende revisionsfirma og evt. andet revisionsselskab,
herunder tilknyttede sponsorater.

Der ønskedes en skriftlig afstemning om forslaget.

Resultat af afstemningen: 37 ja og 43 nej stemmer og 3 blanke.

Der var således ikke flertal for bestyrelsens forslag.

Forslag fra klubmedlem Kim Hjorth:
Skiltning på udvalgte steder med besked om, at a/færdse/på go/fbanen er forbudt, privat,
efter hvad der nu passer bedst at skrive. Der ska/ skiltes så/edes, at det er ti/at forstå, at
det er farligt og at man ikke har noget at gøre på en go/fbane.

Kim Hjorth motiverede sit forslag med, at han synes, at der er for mange ikke-golfspillere,
som ikke opfatter, at det er farligt at bevæge sig ude på golfbanen, og at det er urimeligt
for golfspillerne at skulle diskutere med de "fremmede", som går ude på selve golfbanen
og forstyrrer spillet og udsætter sig selv for fare.

Det bør være forbudt/ikke tilladt for publikum at gå og opholde sig på banen udenfor
stierne.

Formanden kommenterede, at bestyrelsen har drøftet problemet, men da banen ligger
bynært og vi gerne vil have et godt forhold til vores naboer, er det vanskeligt at undgå at
nogle få personer går på banen. Vi tror ikke, at det er muligt eller ønskværdigt at forbyde
færdsel på golfbanen. Banen kan ikke hegnes inde, og vi må prøve at tage en fornuftig
snak med dem vi møder på banen.
Nu er der kommet skilte op på banen, der fortæller, at man færdes på eget ansvar og at
hunde skal føres i snor. Det er muligt, at der skal sættes flere skilte op på strategiske
steder.

Der var en livlig debat i salen, der viste at der blandt medlemmer er mange holdninger til
emnet - og der var argumenter både for og imod offentlig adgang til golfbanen. Etikette-
udvalget mente, at man ikke kan forbyde, at der kommer folk på banen. Vi skal sørge for
at tale til hinanden i en sober tone, så vi får venner og ikke fjender. Golfbanen er et flot
stykke natur, som vi alle gerne vil nyde, både golfspillere og naturelskere.

Bestyrelsen foreslog at undersøge om der må skiltes med, at man kun kan færdes på
stierne og på eget ansvar og at det ikke er tilladt at gå på selve golfbanen. Desuden vil
bestyrelsen følge op på, om de nye skilte har den ønskede effekt.

Kim Hjort accepterede denne fremgangsmåde, så forslaget kom ikke til afstemning.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

På valg er Gøsta Knudsen, som ikke ønsker at modtage genvalg, samt Gitte Sejersen og
Jette Glargaard, som begge modtager genvalg.
Derudover skal der vælges en suppleant, og nuværende suppleant Hanne Verdoes
modtager genvalg.



Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen:
At Gitte Sejersen og Jette Glargaard genvælges til bestyrelsen
At Jacob Rosendahl vælges som nyt bestyrelsesmedlem
At Hanne Verdoes genvælges som suppleant til bestyrelsen

Generalforsamlingen godkendte alle kandidater med akklamation.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen ønsker et revisorskifte og indstiller til generalforsamlingen at National
Revision, Randers vælges som Ebeltoft Golf Clubs revisor.

Formanden motiverede ønsket om revisorskifte med, at samarbejdet og dialogen med
nuværende revisor - Kovsted og Skovgård - ikke har været optimal. Prisen har ikke været
det afgørende, men det er vigtigt for bestyrelsen, at der er et tillidsfuldt og effektivt
samarbejde med revisionen.

Fra salen var der indlæg til støtte for både bestyrelsens ønske om skift af revisor og det
modsatte, og der var en længere dialog omkring prissætning for revisionsarbejde samt
sponsorater.

Formanden oplyste, at det tilbud bestyrelsen havde fået fra National Revision var
uafhængig af generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægternes § 12.

Der var ønske om skriftlig afstemning.
Resultat af afstemning: Ja: 56, Nej: 16, Ugyldige: 1, Blanke: 9

Bestyrelsens forslag om skift af revisor blev således vedtaget.

9. Eventuelt

Kommunens oplæg til en Mobilitetsplan, som bl.a. kan indebære en vej hen over dele af
18. hul, driving range og par 3 banen behandles i øjeblikket i Teknisk Udvalg.
Bestyrelsen har gjort indsigelse mod planen i høringsfasen og vil nu forsøge at komme i
nærmere dialog med kommunen/politikerne om planen og dens negative konsekvenser for
golfbanen. Medlemmerne vil blive holdt orienteret om sagen.

Der var ikke yderligere under Eventuelt, så dirigenten afsluttede general forsamlingen og
takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god dirigering af generalforsamlingen.
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