Ordinær Generalforsamling i CGC Golf Club, afholdtes den 15. marts 2016 kl. 19.00 på
Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk.
Indkaldelse vedlagt dagsorden ifølge vedtægterne, revideret årsregnskab samt budget var udsendt
via e-mail til alle medlemmer. Udsendelsen var dateret 23. februar 2015.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Vagn Nielsen
(Formanden)

Formanden bød de fremmødte velkommen til den ordinære
generalforsamling i CGC Golf Club.

Ad 1)

Valg af dirigent

Formanden

Med henvisning til den udsendte dagsorden foreslog bestyrelsen, at
Erik Skipper Larsen blev valgt til dirigent.
Der var ingen modkandidater, og Formanden gav herefter ordet til
Erik Skipper Larsen.

Erik Skipper
Larsen (ESL)

ESL takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt, hvorefter han erklærede generalforsamlingen for
åben.
Han gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens
beretning.

AD 2)

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formanden

Banen
Da sommergreens åbnede i 2015 og i tiden umiddelbart efter så det ud
til, at kvaliteten fra 2014 ville fortsætte. De første 2½ måned stod
banen rigtig flot.
Så skete der desværre det, at vor chefgreenkeeper blev syg, og vejret
viste sig fra den værste side med masser af regn.
Dette resulterede i en bane, der over en lang periode var meget kritisk,
og ikke hvad vore medlemmer kunne forvente sig.
Under alle omstændigheder tog det for lang tid at få banen bragt i
orden, og det medførte en berettiget skriftlig klage fra mange
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medlemmer, som forlangte at banen skulle bringes op til standard
omgående.
Hvilket også skete, og resten af sæsonen var banen tilbage til sin gode
standard.
Desværre medførte denne episode, at der blev sat rygter i gang med, at
årsagen til den dårlige bane var, at vore greenkeepere var udlånt til
anden side.
Bestyrelsen fremlagde disse rygter til Centret, som på det kraftigste
blev afvist.
Det er sikkert allerede nu gået op for vore medlemmer, at der er taget
nye tiltag.
For sæsonen 2016 har vi fået to nye uddannede greenkeepere som
også er elitespillere og sammen med vore rumænske venner, har vi nu
en stærk stab, som vi forventer os meget af og ser frem til det
samarbejde.
Der blev udsendt et spørgeskema til alle vore medlemmer i efteråret
og 192 besvarede disse.





Langt de fleste forslag drejede sig om banens standard.
Andre forslag gik på banetoilettet, som er malet.
Trappen til kælderen, som er repareret
og ikke mindst vor evige plage parkeringspladsen, som atter er
repareret, men desværre ikke holder i lang tid.

Der er ingen tvivl om, hvad der er vigtigst for vore medlemmer,
nemlig banen.
Medlemstilgang / afgang
Ifølge DGU er medlemstallet ca.150.000 på landsplan bibeholdt, men
hvad DGU går nemt udenom i deres årsberetning er, at der i det
samlede medlemstal i 2014-2015 nu er ca. 25.000 flexmedlemmer,
altså ikke fuldt betalende medlemmer i de danske golfklubber.
Enhver kan regne ud, at med så mange der ikke betaler fuldt
kontingent, vil standarden på golfbanerne formodentlig falde i tiden
fremover, da der er dårligere økonomi til at betale for de faktiske
udgifter.
Også i CGC Golf Club har vi mærket en mindre nedgang i
medlemstallet fra 2014.
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Faktiske tal for 2015 er:
 Senior
868
 Ungsenior
26
 Junior
69
 Passiv
104
Ialt
1.067
Dette er en tilbagegang i forhold til 2014.
En lille sidebemærkning: Det har vist sig meget svært at bibeholde
antallet af juniorer
Efter den nye skoleordning er indført, hvor de unge får meget senere
fri fra skole.
På sidste års generalforsamling nævnte jeg, at vi i løbet af 2015
sammen med Tim ville ensarte vort medlemskontingent for, at ikke
alene bibeholde vore medlemmer, men også øge dette. Vi har endnu
ikke fået flere medlemmer, men håber med de tiltag der er gjort, at det
vil hjælpe i fremtiden fra 2016.
1. Kontingentet er blevet ens for alle seniorer
2. Indskud er fjernet.
3. Member get Member gav flere medlemmer, men startede sent
på året. Dette har ikke på nuværende tidspunkt opvejet det
frafald, vi har haft af medlemmer
4. Fri fællestræning
Men med disse tiltag sammen med golfens dag vil vi forhåbentlig øge
vort medlemstal i tiden fremover.
Golfens dag med DGU er den 17. april 2016.
Når dette er sagt har CGC Golf Club stadig en sund økonomi, som
Jannik vil komme ind på ved gennemgang af regnskab for 2015.
Booking af tider på banen
Bestyrelsen har i årets løb fået enkelte henvendelser fra medlemmer,
som mener at klubber i klubben optager for meget plads.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de tider der stilles til rådighed for alle
klubber i klubben stort set bliver udnyttet til stor glæde for deltagerne,
og indtil videre har bestyrelsen ingen intention om at ændre disse
tider.
Vi vil selvfølgelig holde øje med udviklingen af henvendelser fra
medlemmerne.
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Men igen en opfordring:
Book så vidt muligt i 4 bolde for et bedre flow på banen.
Golfscooterne
I foråret søgte vi fra Nordea Fonden støtte til hjælpemidler i form af
handicapscootere, som kunne benyttes af vore ældre og
gangbesværede medlemmer.
Vi var så heldige, at Nordea Fonden bevilgede os 40.000,- kr.
For dette beløb købte vi 3 scootere, som blev sat i brug i løbet af
sommeren.
STOR TAK til Nordea Fonden.
Betingelserne for leje af disse kan ses på hjemmesiden.
Diverse greenfee aftaler
Greenfee aftalerne vi havde i 2015 fortsætter i 2016 på nær Skovbo
Golfklub, som har nedsat og ensrettet deres priser, så de er ens for
alle. Da vi ikke modtager rabat på Skovbo, yder vi ingen rabat til dem.
Når det er sagt så har greenfee aftaler ikke den store betydning mere,
da stort set alle greenfee betalinger foregår med 50 % rabat –
Golfhæftet – Tee Time.
Husk at I, når I har gæster med også får 50 % rabat 1 til 1
Sponsorer
Som noget tilbagevendende må vi igen for året 2015 konstatere, at det
er meget svært at skaffe sponsorer til klubben.
Derfor igen en stor tak til vore sponsorer, nemlig







CGC
CGC cafeen
Nordea Bank Vallensbæk afd.
Glostrup Park Hotel
Royal Unibrew
Modstrøm

Fra 2016 har vi også fået Brødrenes Autodele som sponsor
Sidst men ikke mindst har såvel firmaer som private givet præmier
samt støtte til elite og juniorer.
Lad os give dem en hånd. Jeg beder alle vore medlemmer om at støtte
vore sponsorer, da det i sidste ende vil komme klubben til gode.
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Der er igen i 2016 afsat en sponsor/hjælperdag, som tak for den
økonomiske støtte og det store arbejde de frivillige hjælpere udfører.
Datoen kan ses på turneringskalenderen.
Som en lille note:
Vi har i løbet af året fået adskillige henvendelser fra firmaer, der vil
være os behjælpelige med at skaffe sponsorer.
Desværre viser det sig at være en dyr løsning, da de koster mere end
de kan skaffe.
CGC
Vi har holdt 14 samarbejdsudvalgsmøder med CGC med deltagelse af
Tim, Knud og sidste halvår har David deltaget.
Det er klart at med de udfordringer der har været i 2015 med banen,
og de tiltag vi har gjort i samarbejdet, har der været brugt ekstra tid på
SU møderne.
Når det er sagt, har møderne altid foregået i en meget positiv ånd, til
glæde for samarbejdet.
Tak for det.
Sekretariatet
Alle medlemmer er vel enige om at vi med vore sekretærer, Inger og
Jonna har modtaget en fantastisk service fra deres side gennem de
seneste 12 år.
Men desværre, alt har en ende. Af personlige årsager og selvfølgelig
alder mener Inger at tiden er inde til at trække sig tilbage.
Helt usynlig bliver Inger dog ikke, da hun vil stille sin viden til
rådighed, når der skal afløses og også til andre opgaver.
Jonna kunne ikke være til stede, men lad os give dem begge et stort
bifald med tak for de 12 år der er gået.
Mange ved er der ansat en ny sekretær, nemlig Bo Bolding, som er et
kendt ansigt i klubben.
Vi ser frem til at få det samme gode samarbejde og service med Bo i
tiden fremover.
Lad os byde Bo velkommen.
Og så det sædvanlige suk fra sekretariatet:
Tilmeld jer PBS og betal til tiden.
Der bruges alt for megen tid på medlemmer, der ikke betaler til tiden.
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Tyveri fra parkeringspladsen
Igen i 2015 har der været indbrud i nogle biler på parkeringspladsen og igen
må jeg opfordre til, at der ikke opbevares synlige værdigenstande i bilen.

Juniorhuset
Juniorhuset har i mange år været et problem for klubben, fordi
kommunen ikke, som lovet, har overholdt vor aftale med dem om
almindelig vedligeholdelse af ejendommen, på trods af, at vi har haft
mange møder med dem.
Som det står i dag, er mange dele gennemrådne og taget er utæt.
Pludselig erfarede vi i efteråret, at kommunen havde henvendt sig til
andre, uden at orientere os som brugere, og forsøgt at sætte huset til
salg, fordi de mente, at de ikke havde råd til det der skulle ofres.
Efter flere skriftlige klager fra os trak kommunen salgsplanerne
tilbage.
Seneste udvikling er, at vi på et møde den 3. februar med Vallensbæks
Borgmester, Henrik Rasmussen, fik vi oplyst, at man fra kommunens
side ikke ville istandsætte huset, og vi fremover kun kunne få 6 mdr.
opsigelse.
Golfcafeen
Også i 2015 har samarbejdet med Jeanne og Buller og deres
medarbejdere været fremragende.
Når man taler med golfere fra andre klubber, er der ikke mange der
roser deres restaurant, som vi gør med vores.
Lad os håbe, at Jeanne og Buller vil fortsætte i samme gode ånd som
nu.
Lad os give dem en hånd.
Det bringer mig så til mesterskaberne 2015.
Vi skal selvfølgelig hylde vore klubmestre som i år blev:
 Damer:
Helle Ullum
Runner up:
Susanne Noesgaard


Herrer:
Runner up:

Jeppe Schack
Jesper Spang

Så til vore rækkemestre som blev:


Junior Drenge:

Jonas Holmgaard



Junior Piger:

Ida Holmgaard
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Mid-Age Damer: Camilla Olsen
Runner up:
Ninette Harboe Andersen



Mid-Age Herrer: Jesper Spang
Runner up:
Svend Borup



Senior Damer:
Runner up:

Helle Ullum
Susanne Noesgaard



Senior Herrer:
Runner up:

Sven Borup
Jørgen Gammelgaard



Veteran Damer:
Runner up:

Jytte Olsen
Annelise Zacho



Veteran Herrer:
Runner up:

Jens Frederiksen
Vagn Nielsen

Vore hulspilsmestre blev:


Damer:
Runner up:

Helle Ullum
Susanne Noesgaard



Herrer:
Runner up:

Patrick Thinghuus Sørensen
Jonas Holmgaard

Lad og give alle vore dygtige spillere en stor hånd.
Desværre blev alt billedmaterialet, der blev taget på dagen, ved en
fejltagelse slettet, så derfor må I nøjes med et samlet gruppebillede af
klubmesterne – rækkemesterne og runners up.
Også i 2015 afsluttede vi i høj stemning klubmesterskaberne og
præmieoverrækkelsen med et dejligt grillarrangement og et kanon
jazzorkester.
Udgiften til dette arrangement blev ligeligt fordelt mellem CGC ved
Tim – restauranten ved Jeanne og Buller og klubben.
Tak for det
I det følgende vil jeg redegøre for de mange aktiviteter, som klubberne
i klubben og de enkelte udvalg står for og arrangerer.
Det skal nævnes, at disse input er kommet fra alle formændene.
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Ægteskabsklubben
2015 var en god sæson for Ægteskabsklubben
Vi har været stort set samme antal som året før til matcher og
udeture, og det er rart at antallet har stabiliseret sig.
Heldigvis har vi igen i sæsonen 2015 være begunstiget af en masse
flinke og rare medlemmer, der alle har været indstillet på, at
Ægteskabsklubben er et sted, hvor man hygger sig, og hvor det sociale
liv og samvær er i højsædet. Vi stræber efter en hyggelig og afslappet
stemning, og det har der også i den forgangne sæson været masser af.
Lidt fakta om Ægteskabsklubben:
Vi spiller en match om måneden i starten af måneden med
efterfølgende fællesspisning og massiv hygge.
Derudover laver vi i løbet af sæsonen to 1-dags ture til andre baner, en
i juni og en i september.
Kontingentet pr. par er 300,- pr. sæson.
Vi glæder os til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til
2016 sæsonen.
Fiftyklubben
Vi har i fiftyklubben haft en fantastisk sæson.
Udover vores gennemgående fiftymatcher, med et gennemsnit på 90
deltagere har vi selvfølgelig også haft et par udematcher.
Vores 1 dags tur gik til Dragør. Det var en positiv oplevelse, men især
vores 3 dages tur til Falster og Møn, var en succes.
Banen på Falster var lidt skuffende, men det blev i høj grad opvejet af
banen på Møn.
Det var en pragtfuld bane med en fantastisk udsigt fra flere huller.
Banen var i rigtig god stand, og vi var tilgodeset med dejligt vejr.
Vi overnattede på hotel Præstekilde, og det var en dejlig oplevelse.
Vi boede i nyrenoverede værelser med en smuk udsigt over søen, og
vi blev beværtet med gourmet mad til en rimelig pris. Det er et sted,
som vi gerne anbefaler.
Også vores åbningsmatch og vores afslutningsmatch havde stor
tilslutning, nemlig ca. 100 deltagere.
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Så vi i bestyrelsen takker vores medlemmer for den store opbakning til
vores arrangementer og håber på, at den nye sæson bliver lige så god.
Fiftyklubben optager aktive medlemmer af CGC Golf Club, som er
fyldt 50 år, eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.
Gentlemens Club
Gentlemens Club er for alle aktive mandlige seniorer, der er
medlemmer af CGC Golf Club
Hvad laver vi?
Formålet er, igennem de mange aktiviteter i Gentlemens Club, at
skabe en sund interesse for sporten, etablere et stærkt klubliv med et
fantastisk sammenhold, på tværs af aldersgrupperne.
Vi har ud over den gennemgående turnering, ture til fremmed bane,
hyggematcher med mad, vores Herold-Cup som afvikles som en
Ryder Cup og mange andre spændende aktiviteter, hvor der altid er en
flot opbakning.
Gentlemens Club, har lykkedes at bevare et medlemstal på lige
omkring 130 aktive seniorer, og det er vi rigtig glade for.
Årsagen til dette er, at der både i bestyrelsen, og blandt vores mange
medlemmer, er et utroligt godt sammenhold.
Vi har som alle andre år, en lang række arrangementer, som hvert år
justeres til, så de modsvarer funktion og ønsker fra medlemmerne.
Slutspillet
Et tiltag der er værd at fremhæve er, at vi i 2015 justerede vores
slutspil, hvor de 8 bedste i de 3 rækker, overførte point til septembers
slutspil, om det store mesterskab.
Det har været en super succes, hvor ingen kunne vide hvem der vandt,
før den absolut sidste spilledag.
Det har skabt en fantastisk spænding og langt grund til rigtig megen
snak
Hyggedagene oplever større tilslutning
Den sidste torsdag i måneden, hvor der holdes hyggedag, med mad og
spil efter specielle matchformer, har vi oplevet et stigende deltager tal,
det er meget positivt og altid en meget hyggelig dag.
Tur til fremmed bane
Igen i 2015 afviklede vi tur til fremmed bane, hvor vi kørte samlet i
bus til Sorø Golfklub. Det var en rigtig god dag, med godt vejr, højt
humør og en perfekt afvikling.
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Herold-Cup
Er vores specielle turnering, som vores æresmedlem Henrik Herold
står fadder til.
Her spillede Vallensbæk mod resten af verden. En masse glade golfere
spillede lørdag Foursome og Bestball og om søndagen Singler, og det
var Vallensbæk der vandt stort.
Igen sætter vi sammenhold og hygge højt, så vi startede lørdag med
morgenmad og holdfordeling, søndag sluttede vi af med frokost, og en
anelse drillerier fra vinderne, inden vi lukker sæsonen med, med at
hylde det vindende hold og nyde et glas champagne.
En fantastik klub i klubben, og vi byder gerne nye velkommen.

Vikingerne
Vikingerne startede sæson 2015-16 den 24. oktober med
åbningsmatch og efterfølgende middag i cafeen.
Efterfølgende har vi spillet hver weekend på nær den 22. november,
hvor banen var dækket af meget sne, der dog var væk allerede den
følgende weekend. I januar måned har vi haft meget sne, hvorfor
vikingerne har haft banen og cafeen stort set for os selv – herligt!
Vikingerne har i år haft en mindre afgang, og har 59 aktive
medlemmer hvoraf 15-20 i gennemsnit deltager hver lørdag og
søndag.
Vi har i år medlemmer fra midt i 20’erne til starten 70’erne, så
vikingerne repræsenterer et bredt udsnit af klubbens mandlige
medlemmer.
Nogle – den yngre generation, der endnu ikke har fået tæmmet deres
hustruer – kommer en gang om ugen. Andre - de mere modne, med
styr på hjemmefronten, og ungkarlene - kommer begge dage.
Lørdag den 19. marts 2016 kl. 08.30 drager vikingerne ud på deres
afslutnings togt med efterfølgende vikingegalla middag. Under
middagen hyldes årets viking, årets ”forklæde” og årets
”dummebøde”.
En stor tak til:
CGC - CGCGC - sponsorer – Golfcafeen
samt alle vikinger
Men især til vores maskot Henrik Herold, der troligt møder op
hver lørdag og søndag med en flaske vin til dagens forklæde
Det var klubberne i klubben.
Det der kendetegner alle klubber i klubben er den iver og entusiasme
der er overalt. Der bliver spillet mange hjemmekampe – udekampe, og
medlemmer finder sammen om golfrejser til andre lande.
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Fællesspisning og meget andet, alt sammen ting, der i høj grad højner
den i forvejen gode stemning, vi har i klubben.
Desuden er der noget for enhver smag og alder, og nye medlemmer
kan gå ind på klubbernes hjemmeside og finde det, der passer bedst til
dem.
Jeg ved, at klubberne i klubben med glæde byder nye medlemmer
velkommen.
Udvalg i klubben
I det følgende vil jeg redegøre for de enkelte udvalgs aktiviteter i 2015
og vil i år starte med.
Turneringsudvalget
Turneringsudvalget har i 2015 stået for otte matcher, ekskl.
Klubmesterskaberne, begyndende med åbningsmatchen, sponseret af
Nordea.
Af sponserede matcher har vi herudover haft Royal Unibrew og
Glostrup Park Hotel.
Det er interessant at se, at klubbens åbningsmatch trækker mange
deltagere, man kunne fristes til at forestille sig, at ”medlemmerne
længes efter at komme på græs”.
I 2015 var vi heldigvis forskånet for dårligt vejr, så ingen matcher har
været i nærheden af aflysning, hvilket selvfølgelig er matchudvalgets
fortjeneste.
De dage, hvor vi har afholdt klubmatch har banen stået ualmindelig
flot og velholdt.
Det har været en sand fornøjelse som spiller at bruge banen i år.
En så velholdt bane kommer ikke af sig selv, al tak skal gå til
greenkeeperstaben for et rigtigt godt og veludført arbejde.
Vi sender også en varm tak til Proshoppen og Tim samt vore to
trænere, Nicolai og David.
CGC Golf Café har været en uvurderlig støtte i afholdelse af
turneringerne, og vi glæder os til et lige så godt samarbejde i den nye
sæson.
Til slut vil vi takke vore sponsorer, idet vi uden deres støtte ikke ville
være i stand til at tilbyde klubbens medlemmer klubmatcher med det
indhold, som det er sket i 2015, så tusinde tak for jeres støtte,
Som formand for Turneringsudvalget, vil jeg også takke udvalget og
alle, der er involveret i gennemførelsen af vore turneringer og måske
især af klubmesterskaberne, for det store arbejde de i ’15 ydede, de er
sande ildsjæle, tusinde tak for jeres indsats.
Baneudvalg
Baneudvalget er enige om, at greenkeeperne har arbejdet meget flittigt
i 2015. Dejligt at se, men desværre har greenkeeperne været ramt af
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sygdom, der medførte at banen ikke blev plejet i højsommer, og der
var mange klager fra medlemmerne.
Der blev investeret i en ny greenklipper, der både klipper og tromler
på samme tid, hvilket gør at greens bliver mere plan og dermed ruller
boldene meget bedre, men det var kun Bo der kan køre den, så
desværre er den ikke blevet brugt efter hensigten, men efter hårdt
arbejdet fra greenkeeperne kom banen på det niveau som vi alle
ønsker.
Intermediate banen har også været i flot stand i 2015. Den er blevet
trimmet flot og har mange svære udfordringer for både nybegyndere
og de mere øvede spillere, og den kan som de fleste sikkert ved spilles
hele året rundt.
Skovbanen har også været godt besøgt af nybegyndere og står fint.
Out of bounds pæle er blevet flyttet på hul 3 nede ved søen til venstre,
så det gøre det lettere at overskue om bolden er inde eller ude.
Vi opfordrer alle medlemmer til at huske turf mærker og rette
nedslagsmærker på alle 3 baner.
Baneudvalget vil gerne sige tak til greenkeeperne for deres gode og
store arbejde og håber det forsætter i 2016.
Så beder vi endnu engang alle rygerne om at lade være med at smide
skodderne på banen. Rygerne kunne f.eks. tage en lille æske eller glas
med låg med i baggen, hvor man så kunne samle sine skodder fra
runden.
Vi opfodrer til at huske at rette nedslagsmærker og at lægge turf på
plads, og ikke mindst at rive efter jer selv, når I har været i bunkers
også på Intermediate banen.
Husk at være venlig med at tage hensyn til greenkeepernes arbejde.

Kommentarer:
2082
Jesper Spang

JS havde spekuleret over banens tilstand, og det var fint med oplægget
fra Tim i beretningen, og det var godt med ny hjemmeside. Han ville
opfordre bestyrelsen til at man drøftede, hvad der skulle ske med
banen også fremadrettet. ”Jeg er sikkert ikke den eneste i klubben, der
tænker, at der er meget vand på banen. Hvad har klubben tænkt sig at
gøre ved det?"

1876
Jesper Nielsen

Hvad mente formanden med, at han forventede, at banen blev bragt
tilbage i samme stand som tidligere. Den var god de første 2 mdr., og
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der blev den næsten bragt tilbage til den oprindelige gode stand. JN
spurgte, om det var Formandens egen vurdering, eller hvad han mente.
Formanden

Formanden sagde ja, det var fra hans egen beretning.

385
Jens
Frederiksen

JF opfordrede til flere forbedringer på banen, han kunne konstatere, at
afstandsmarkeringerne var gået i stykker, og det havde de været
længe.
Ville de blive udskiftet?
Hvilke planer var der med vand på banen?
JF opfordrede til at sætte prismo på flagstængerne mht. at måle
afstanden til flaget.
Hvorfor blev der ikke gjort noget ved P-pladsen?

Formanden

Prismo ville Tim ikke ofre. De øvrige punkter vil bliver taget op med
Tim.

1491
Amrit Singh

Hvad med al vand på hul 6 i nærheden af greenen? Tim sagde sidste
år, at han ville få det pumpet væk.

Formanden

Formanden mente, at Tim ville give samme svar som sidste år, og
Formanden troede ikke, at der ville blive gjort noget ved det.

1353
Peter
Christensen

PC støttede Jens Frederiksen mht. P-plads. Svaret fra Sundberg blev
ikke hørt. Det var skammeligt at have inviterede gæster med, da de
skulle parkere i mudder. Det ville være interessant at vide, hvorfor de
ikke ville gøre noget, da det ikke kunne koste så meget, og der var
forskellige tiltag, man kunne benytte sig af.

Poul Sundberg

PS havde svaret, men da det ikke blev hørt gentog PS svaret: PS ville
tage det op med Tim, da det skulle ske i forhandling mellem dem. Det
var Tim, der havde ansvaret, og derfor ham der skulle gøre det. De var
dog i dialog omkring forholdene om P-pladsen.

1353
Peter
Christensen

Ville det sige, at det alene var Tim, der havde ansvaret. Der havde
tidligere været meget opmærksomhed fra Vallensbæk Kommune om,
at banen skulle være af en høj standard. Han syntes ikke, at den levede
op til længere.

Formanden

Formanden sagde, det var korrekt med P-pladsen og at det var med på
SU-møderne næsten hver gang. Det var en evig udfordring!!

581
Inge Mastrup

Kunne konstastere, at det ikke alene var P-pladsen, der var en
udfordring med vand, men også på vejen ud til banen.

Formanden

Det blev også taget op med Tim.
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Formanden ville generelt sige, at i 2015, havde været et specielt år,
med al den regn. Nu var der kommet 2 nye greenkeeper, som kunne
bidrage med at løfte banestandarden.
654
Merete Viffeldt

Da der ikke var indleveret årsberetning fra Girls Club, berettede
Merete kort, at der havde været 62 medlemmer, hvor der blev spillet
hver onsdag, samt en årlig udetur. Spiseaften den sidste onsdag i
måneden og den årlige "Åben Damedag" i august måned.

1744
Elo Andreasen

EA forespurgte på tidshorisonten til Juniorhuset (salg)

Formanden

Formanden sagde kort at vi har det minimum i 6 mdr.

1744
Elo Andreasen

EA opfordrede til gode forhold til juniorerne.

2258
Morten
Sørensen

Hvordan ville bestyrelsen forholde sig til prisniveauet ift. de
omkringliggende klubber, nu da banens tilstand ikke havde været i
top.
Gode træningsforhold (overdækket range med varme) samt et godt
klubhus kunne jo benyttes af ikke-medlemmer.

Formanden

Da vi startede for 12 år siden med 6600 kr., som lå over ift. de
omliggende klubber eksisterede Ishøj og Greve ikke. Derfor havde vi
fået mere konkurrence. Der skulle også leves op til en kontrakt. Prisen
kunne altid diskuteres. Det var svært at sige, hvad man fik for
pengene? Der var plusser og minusser. Formanden mente dog, at vi
havde alle faciliteterne som berettiger niveauet på kontigentet.

2258
Morten
Sørensen
Formanden

MS mente, at det var almindelig forsømmelse.

ESL

Dirigenten mente, vi skulle komme videre i teksten, hvorefter
formandens beretning blev godkendt.

Ad 3)

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

ESL

Gav ordet til Jannik Hansen (Kasser).

Kasseren

Kasseren gennemgik årsregnskabet, som var udsendt til medlemmerne
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden vidste ikke, om man kunne indgå en bedre kontrakt med
Tim. Formanden sagde, at måske havde CGC ikke haft kræfterne i
2015 grundet sygdom og det fugtige vejr.
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Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev
godkendt.

Ad 4)

Fremlæggele af budget og fastsættelse af kontingent og indskud

Kasseren

Fremlagde budget for 2016.

1353
Peter
Christensen
Kasseren

Spurgte ind til greenfee aftalen med CGC. Hvorfor bruges den
nuværende afregningsmetode?

1353
Peter
Christensen

PC undrede sig og forhørte, om det var i overensstemmelse med den
danske lovgivning, idet han aldrig havde gjort lignende i øvrige
foreninger.

Kasseren

Konstaterede at det var korrekt regnskabsføring.

Kasseren

Bestyrelsen foreslog følgende reguleringer i kontingentet for år 2016:

Hvis CGC skulle gøre det, skulle der afregnes moms. Derfor stod
klubben for afregningen. DVS. hvis CGC skulle afregne ville det
koste greenfee + moms.

Seniorer
Senior + 70
Ungseniorer
Juniorer/Ynglinge
Passive

kr. 7.500,kr. 2.900,kr. 3.750,kr. 1.875,kr. 1.300,-

Spurgte om der var spørgsmål til regnskabet?
ESL

Konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og at både regnskab og
budget blev godkendt af forsamlingen.

Ad 5)

Forslag fra bestyrelsen

ESL

Bestyrelsen havde forslag til ændringer af klubbens vedtægter, se
indkaldelsen.
Ifm. Verner Lyngskjolds gennemgang af bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringerne blev der er en god, konstruktiv og livlig debat
om disses formulering.
Under debatten kom man ind på forskellige emner så som passivt
medlemskab, klub-i-klubben etc.
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Bestyrelsens forslag til ændring af klubbens vedtægter blev sendt til
afstemning.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Ad 6)

Forslag fra medlemmerne

ESL

Konstaterede, at der ikke var modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

ESL

Verner Lyngkjold og Lars Skjelmose var på valg og modtog ikke
genvalg.
Jannik Hansen var på valg og modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog og anbefalede genvalg af Jannik Hansen.
Bestyrelsen foreslog valg af Peter Buhl og Jan Ziegler.
Endvidere skulle der vælges to suppleanter.
ESL spurgte, om der var andre kandidater?
Klaus Eilsborg, Morten Sørensen og Pia Dalsgaard ville gerne
kandidere.

Formanden

Formanden foreslog valg af de af bestyrelsens foreslåede emner på
baggrund af deres hidtil gode medvirken i bestyrelsesarbejdet dels
som mangeårig kasserer og dels som suppleanter, hvor de deltog på
lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden opfordrede forsamling til at stemme på de nævnte.

ESL

Dirigenten efterspurgte om der blandt de 6 opstillede kandidater var
ændringer.
Det var der ikke, alle 6 ønskede at stille op, hvorefter der blev stemt.
Bestyrelsens opstillede kandidater, Jannik Hansen, Peter Buhl og Jan
Ziegler blev valgt ind.
Forsamlingen kunne støtte op omkring bestyrelsens forslag til
suppleanter. Steen Falkedal og Brian Jensen blev valgt som
suppleanter.

Ad 8)

Valg af revisor og revisorsuppleant

ESL

Oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Karl Brylle.
Ligeledes forslog bestyrelsen Stig Jakobsen som revisorsuppleant.
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ESL

Kunne konstatere, at der ikke var andre forslag til kandidater, og
bestyrelsens forslag blev således vedtaget.

Ad 9)

Eventuelt

309
Vagn Knop

Takkede bestyrelsen for deres arbejde.

ESL

Takkede af.

Formanden

Formanden afsluttede generalforsamling for god ro og orden, gode
forslag og en god tone. Jan og Peter blev budt velkommen ligesom
suppleanterne.
Tak til Erik Skipper Larsen for en hård aften, som dirigent.
Tak til Verner og Lars for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Verner
Lyngskjold

VL takkede for de mange år, han havde fået lov til at være noget for
klubbens medlemmer og de for ham.

Lars Skjelmose

Lars takkede for 9 år i baneudvalget, hvor han i alle årene havde
kæmpet for at beholde de 18 huller, og det var lykkedes. Han ønskede
held og lykke til den nye bestyrelse og takkede de dejlige medlemmer.
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