Referat af ordinær generalforsamling i CGC Golf Club, afholdt torsdag den 8. marts 2018 på
Korsagergård i Vallensbæk.
- Der var 47 stemmeberettiget tilstede.
Dagsorden:
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
Ad 1.

Johnny Falck Pedersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt , jf. CGC Golf Clubs vedtægter.

Ad 2.

Beretning fra CGC Golf Club samt indlæg fra klubber i klubben og udvalg var sendt
ud inden. Formand, Peter Buhl satte ord på nogle af punkterne fra beretningen og
takkede for indsatsen af alle i 2017.

Medlem 1429 Ole Vilhemsen pointerede at banen havde været i ringe stand, men at
det var godt med den rundsendte mail i september 2017. Information er vigtig så man
ved at bestyrelsen arbejder med udfordringerne.
Peter Buhl var enig i synspunktet og tror på en bedring i 2018.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3.

Kasserer, Jannik Hansen gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Ad 4.

Budgettet for 2018 blev ligeledes gennemgået af Jannik.
Der blev spurgt til størrelsen af DGU's kontingent som så meget stort ud.
Medlem 2086 Kim Stougaard spurgte ind til budgettet for Sportsudvalget, som er en
stor post i budgettet.
Kasserer Jannik redegjorde for tallene og nævnte at beløbet ikke er steget væsentligt i
mange år.
Peter Buhl rundede punktet af med at de elitespillere, der kommer til klubben ikke
bliver betalt af CGC Golf Club for at stille op for klubben, men de får undervisning og
”frie bolde” af klubben.

Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt og kontingentet blev vedtaget til at være
uændret for 2018.
Ad 5.

Bestyrelsen havde ingen forslag

Ad 6.

Der var ingen forslag fra medlemmerne

Ad 7.

Bo Skov og Vagn Nielsen var begge på valg og ønskede ikke genvalg.
Henning Falck og Thomas Dyreskov var indstillet af bestyrelsen og begge blev valgt
uden modkandidat.
Brian Jensen ønskede ikke genvalg som suppleant. Bestyrelsen foreslog Gert Johansen
som blev valgt.

Ad 8.

Revisor, Karl Brylle blev genvalgt og det samme gjorde revisorsuppleant, Stig
Jakobsen.

Ad 9.

Spørgsmål fra medlem 1744 Elo Andreasen: Hvad skal der ske med junior huset.
Peter Buhl svarede at Vallensbæk Kommune har bedt om at få råderet over det indtil
videre, da de har brug for at genhuse en børnehave. I denne forbindelse vil
Kommunen renovere huset.
Medlem 385 Jens Frederiksen undrede sig hvorfor Tim Card ikke var tilstede i dag,
når der nu have været udfordringer med banen i 2017.
Peter Buhl kunne ikke svare på dette, men lovede at baneudvalget vil gøre hvad de
kan, for at sikre, at banen er i god stand i 2018.

Herefter blev generalforsamlingen lukket og Peter Buhl takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer for et stor stykke arbejde i bestyrelsen.

---------------------------------------------------Johnny Falck Pedersen
Dirigent

