Generalforsamling i Volstrup Golfklub
Søndag d. 13. juni 2021 kl. 15.00 i Volstrup Golfcenter

Fremmøde: 36 medlemmer incl. Bestyrelse

Dagsorden jvf. Klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v/ formand Susanne Nielsen
3: fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det
kommende år v/kasserer Hardy Christensen
4: Indkomne forslag
5: Bestyrelsens indstilling af kontingent og indskud til fastsættelse af generalforsamlingen
6: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Claus Glenvad (villig til genvalg) og Hardy Christensen (genopstiller ikke)
7. Valg af suppleanter
På valg er: Per Ladefoged (villig til genvalg) og Elmo Plougstrup (villig til genvalg)
8: Valg af statsautoriseret revisor eller registret revisor
9: Evt.

Indledningsvis bød Susanne Nielsen velkommen til denne udsatte generalforsamlingen (grundet
Covid-19) og redegjorde for at bestyrelsen havde fulgt vejledningen udsendt fra DGU.
Ad 1: Preben Kjær Sørensen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og blev valgt uden
modkandidat.
Preben takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet (iht. Vejledning udsendt fra DGU) og beslutningsdygtig iht. Klubbens vedtægter.
Claus Glenvad fra bestyrelsen blev valgt som referent

Ad 2: Der henvises til formandens beretning (se vedhæftet) der var ingen spørgsmål og/eller
kommentarer til formandens beretning

Ad 3: Hardy Hardy Christensen fremlagde klubbens regnskab for 2020. Der henvises til det
fremlagte regnskab. Årets resultat blev et overskud på kr. 16.733, mod et budgetteret underskud
på kr. 14.000. Årets resultat er positivt påvirket af dels tilskud fra Jutlander Bank fonden samt at
det grundet Covid-19 ikke har været muligt at gennemføre flere aktiviteter med deraf følgende
besparelser.
Sammen med regnskabet fremlagde Hardy budget 2021. Klubbens indtægter forventes at ligge på
samme niveau i 2021 (renset for tilskud fra fonde m.v.) ligesom der forventes nogenlunde
uændrede udgifter , således forventes 2021 at resultere i et mindre driftsunderskud på kr. 8.000.
Balancen viste en egenkapital på kr. 216.593, der er placeret som indestående i hhv. Jutlander
Bank og Spar Nord Bank.
Hardy takkede herefter af som kasserer efter samlet 16 års virke i bestyrelsen.

Ad 4: Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen
Ad 5: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2021
Ad 6: Følgende 2 blev valgt til bestyrelsen: Elmo Plougstrup og Claus Glenvad
Ad 7: Følgende 2 blev valgt som suppleanter: Per ladefoged og Birthe Kjledsen
Ad 8: Beierholm Hobro blev genvalgt som klubbens revisor
Ad 9: Under evt. blev der drøftet i opsatte Tee-skilte tanker/ideen om at ændre disse således de
monteres på en natursten i stedet for de nuværende standere.
Der blev fremsat ønske om bedre/oftere rengøring af toiletterne på banen. Måske en opgave Café
Kølig kan varetage – dette arbejdes der videre med.
Afslutningsvis tog Jeppe ordet og takkede Hardy Christensen for han kæmpe og uvurderlige indsat
for klubben, dels for de mange år på formandsposten herunder processen med klubbens
etablering, dels for de mange år på kassererposten. Hardy modtog stående bifald fra
generalforsamlingen.
Preben Kjær Sørensen rundede herefter af og takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Hobro, den 13. juni 2021
Claus Glenvad
Referent

