Hobro d. 6 April 2013

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I
VOLSTRUP GOLFKLUB D.17 MARTS 2013.

Hans Mikkelsen bød de ca. 50 fremmødte velkommen til
forsamlingen og fortsatte efter dagsordenen.
Ad 1. Som dirigent valgtes Poul Erik Larsen, som takkede for
valget og
konstaterede at forsamlingen var lovlig indvarslet.
Ad 2. Hans fremlagde bestyrelsens beretning for golfåret 2012 og
forsamlingen fik at vide vi har en god og sund klub med stigende
medlemstal. Der blev også talt en del om nabo-klubbens
medlemsjagt som åbenbart er foregået på en mindre flatterende
måde. DGU er orienteret om sagen og er gået ind i den.
Derudover rettede Hans en stor tak til Ebbe som efter adskillige år i
bestyrelsen og diverse udvalg, har valg at trække sig. Ebbe modtog
stående ovationer.
Den fulde beretning kan læses på klubbens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Ad 3. Hardy fremlagde klubbens regnskab, som viste at vi er en
særdeles sund klub også økonomisk. Egenkapital på lige over Kr.
200.000,- og overskud på driften på godt Kr. 1.000,Både klub og center er gældfri.
Ad 4. Der var ingen indkomne forslag.
Ad 5. Kontingent forbliver det næste år samme som nu, og ingen
indskud.
Ad 6. Ebbe har valgt at trække sig og i hans sted indtræder som ny
i bestyrelsen Svend Kuch.
Hardy modtog genvalg
der var ingen modkandidater.
Ad 7. Som suppleanter indvalgtes
Louise Rostbøll
Lars Dalsgaard

Ad 8. Beierholm fortsætter som vort revisionsfirma.
Ad. 9 Christian Nielsen præsenterede sig som ny medarbejder i
Volstrup Golfcenter og fortalte lidt om sine ideer og arbejdsopgaver,
bla. Skal han opdatere vores hjemmeside og synliggøre de
aktiviteter der planlægges for klub og center.
Linda Plougstrup slog et slag for regionsgolf, hvor vi i år har to
hold tilmeldt
og omdelte tilmeldingslister.
Jeppe Ugilt kunne fortælle at han har forlænget kontrakten med
pro-træner Casper Lundgaard i yderligere tre år. Han fortalte også
lidt om de slagsmål han har med kommunen om de forandringer der
er lavet ved hul.6
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede
forsamlingen for afsluttet.
Bestyrelsen gik derefter ind og konstituerede sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

Hans Mikkelsen
Susanne Nielsen
Hardy Christensen
Lars Pedersen
Svend Kuch

1. suppleant:
2. suppleant:

Louise Rostbøll.
Lars Dalsgaard.

Disse var ordene.
Lars Pedersen

