Referat fra Generalforsamling onsdag d. 18. april 2018.

Sted: Ewii Park, Højstrupvej 7B, 5250 Odense V.
Referent: Vibeke Søllested.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.

Thomas Axelsen, bestyrelsesformand for Odense Eventyr Golf Erhvervsklub, gennemgår dagsordenen
umiddelbart efterfulgt af dagsordenens pkt. 1.

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Dirigent bliver Anders Quistgaard, der konstaterer at indkaldelsen iflg. vedtægterne er sket rettidigt.

Pkt. 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen fremlægges og gennemgåes af Thomas Axelsen.
Der var i 2017: 70 medlemmer i Erhvervsklubben, der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og 6
erhvervsklubarrangementer, startende med vinterarrangementet d. 15. marts ved Simgolf Fyn efterfulgt af
arrangementer d. 5. april ved Sharks Pool House, d. 10. maj ved Jyske Bank, d. 14. juni ved P.Christensen, d.
16. august ved IDéHuset og Kildemoes og d. 20. september ved Carlslund. Ved 2 af disse arrangementer
blev der spillet 18 hullers golf, de øvrige 9 huller.
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Ændringer i 2018: Der vil i år blive spillet 1x 18 huller og 4x 9 huller. Herudover vil spilleformerne ændres
fra gang til gang, for at fremme medlemmernes interne kommunikation og relationer mhp at fremme
netværksaktiviteterne i Erhvervsklubben til gavn og glæde for alle. Erhvervsklubmesterskabet ændres
ligeledes fra kun at være begrænset til et enkelt arrangement til at gælde alle arrangementer i en order-ofmerit med en fair pointfordeling. Erhvervsklubmesteren præmieres og hyldes ved årets sidste arrangement.
Programmet for 2018 er udsendt til alle, og man opfordres til, hvis man ikke allerede har gjort det, at skrive
arrangementsdatoerne i sin kalender.
Værterne og øvrige medlemmer opfordres til, at gøre arrangementerne forskelligartede og udviklende.
Pengene fra Erhvervsklubben går til Junior- og Elitearbejdet. Samarbejdet med disse målrettes og fokuseres
yderligere i den kommende tid.
Formandens beretning godkendes.

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet er på bestyrelsens foranledning ikke revideret. Ønsker generalforsamlingen dette, revideres
dette følgeligt.
Regnskabet 2017 godkendes uden revidering. Generalforsamlingen ønsker dog kommende regnskaber
revideret.
Pkt. 4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
Der er i starten af denne sæson lidt færre medlemmer end i 2017.
Budgettet er lagt ud fra et billede på, hvordan det forholder sig pt.
Klubbogholder afskaffes og Erhvervsklubbens bestyrelse laver fremover dette arbejde selv.
Inkl. diverse besparelser vil indtægten herved stige, trods det faldende medlemstal.
Niels Ibsen anbefaler med opbakning fra generalforsamlingen at regnskabet fremover revideres (dog ikke
nødvendigvis af en revisor, blot en frivillig uvildig for en mindre erkendtlighed) samt at sekretæren fortsat
deltager i arrangementerne.
Budgettet godkendes.

Pkt. 5: Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at kontingentets størrelse fortsætter uændret.
Forslaget vedtages.
Vedr. afbud, foreslåes det fra bestyrelsen; Afbud på dagen, skal koste en klappepræmie til det
efterfølgende arrangement (medbringes).
Forslaget vedtages.
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
-Eget CVR-nr.
Ændringen vedtages.
-Da OEGK er ikke længere momsregistreret vil det være en god idé, at Erhvervsklubben bliver en
selvstændig forening, bl.a. for at forhindre udfordringer ift. evt. udbetalinger til elitespillere.
Ændringen vedtages.
-Som medlem kan optages enhver der er sponsor* i Odense Sport & Event.
*Dette gælder også turneringssponsorer
Ændringen vedtages.
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-Et (1) medlemskab kan medbringe én (1) gæst til to(2) af sæsonens arrangementer**
**Dette forslag skaber en del debat, som medfører at forslaget ændres til: Et (1) medlemskab kan
medbringe samme gæst til to (2) af sæsonens arrangementer.
Ændringen vedtages ikke, generalforsamlingen ønsker at en registrering af disse gæster føres i denne sæson
2018, så man kan tage det op til debat i næste sæson.
Der opfordres til at man ved udmeldelse overholder retningslinjerne for dette, og udmelder sig før 1.
januar.
Ændringen vedtages ikke. Generalforsamlingens holdning er, at ændringen er ”ligegyldig”, da der ikke gøres
noget ved det i form af inkasso ell. lign. Betaler man ikke er det lig med, at man ikke længere ønsker
medlemskab.
Der kommer ønske om, at fakturaen fremadrettet udsendes tidligere end det hidtil er sket.
Dette tager bestyrelsen til efterretning.

Pkt. 6: Forslag fra medlemmerne.
Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Thomas Axelsen, Anders Quistgaard og Kristian Jais.
Alle genvælges. Ingen ønsker yderligere, at træde ind i bestyrelsen.

Pkt. 8: Eventuelt.
Alle medlemmer gøres opmærksom på, og opfordres til at blive medlem af, den nyetablerede facebookgruppe: Odense Eventyr Golf Erhvervsklub.
Steen Knudsen beder om ordet, og siger tak til dagens vært Palle Pedersen, MultiLine, for et godt
arrangement i dag. Gør opmærksom på klubbens 25 års jubilæum og i denne anledning Jubilæumsfesten.
Gør yderligere opmærksom på Sparekassen Sjælland Fyn Cup – Single og Mixed Foursome.
Afslutter med at opfordre Frederik Andersen og Peter Bæk til at igangsætte Crowdfunding for at indsamle
flere penge til dem.

Tak for i aften.
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