
Randers Golf Klub, Himmelbovel22 - 8920 Randers NV

REFERAT

Ordinær generalforsam li ng

Torsdag d.25. november 2021 ka.19.00

i Hornbæk ldræt og KulturCenter

Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers NV

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog PH (Per Hansen), der blev valgt som dirigent.

PH takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet jævnÍør

vedtægtsbestem melserne.

Herudover orienterede PH, at forslag der vedrører vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og

øvrige spørgsmål blot almindeligt flertal.

Af fremmødte var der 29 stemmeberettigede. lngen af disse med supplerende fuldmagter

2. Bestyrelsens beretning ved Tom Simonsen, formand

Se beretnino l. del

PH vurderer at det vil være passende med en opdeling af beretningen, da den ene del vedrører
et tilbageblik på det forgangne år, imens den anden halvdel orienterer om planerne for
fremtiden. PH ønsker derfor at vide om der blandt deltagerne er spørgsmåltil beretningens
første del? lngen spørgsmål og beretningen er derfor taget til efterretning af
generalforsamlingen.

Brian Rasmussen (BR) fortsatte herefter med præsentation af planerne om Masterplan (se
beretning fortsat)
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Se beretninq 2. del

PH stiller spørgsmåltil selve processen og om der udarbejdes en fast (langvarig) plan?

BR svarer at der er tale om en iterativ plan der kan justeres og udvikles imens de individuelle
projekter pågår.

Poul Erik Christiansen: Det lyder dyrt.

BR: Masterplanen i sin helhed koster en anseelig sum, men projektet opdeles iflere, men
mindre opgaver, hvor der alene afregnes for de opgaver der igangsættes. Der bliver derfor ikke
tale om en gentagelse tilsvarende den forrige baneomlægning, hvor det hele skulle håndteres
på én gang - både økonomisk og i praksis.

Dorthe Trouelsen: Er det alle 18 huller der er i spil til Masterplanen.

BR, ja der udarbejdes en plan for alle huller.

Dorthe Trouelsen: Hvad forventes af tidshorisont?

BR, Horisonten afhænger af økonomi og kan pågå over mange år.

Jan Trouelsen: Søges der fonde?

BR, Ja, og der er dialog med forskellige kompetencer, blandt andet konsulenter hos Randers
Kommune og DGl.

Ole Maigaard: Foreslår at de økonomiske beregninger medtages den endelige præsentation af
Masterplanen.

Forsamlingen godkendte herefter beretningen uden yderligere spørgsmål

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Søren Skov (SS):

SS fremlagde regnskabet som viste et overskud på 8.932 kr. Se årsapport 20121.

Det reviderede regnskab blev gennemgået på note-niveau, hvortil der undervejs var mulighed

for spørgsmål fra forsamlingen.

Poul Erik Christiansen, spørger til note 15, der vedrører gæld på 1.1 mio. til Randers

Kommune?

TS, Randers Kommune har eftergivet gæld til byens foreninger der er ældre end 25 år, hvorfor

klubbens egenkapital er steget proportionel med dette.
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Da der ikke var yderligere spørgsmåI, hører PH om generalforsamlingen kan godkende

regnskabet? Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

4. Fastsættelse af kontingent 2022 & Fremlæggelse af budget 21122=

Bestyrelsen foreslår ingen kontingentstigning, foruden den vedtægtsbestemte stigning jf

forbrugerprisindekset.

PH konstaterer at bestyrelsen forslag er godkendt, da der ikke er yderligere forslag fra

forsamlingen.

Budget for regnskabsåret 21122 blev fremlagt af SS og ser ud som følgende:

Kontingenter 5.332.014

Øvrige indtægter bane 1.324.565

Lejeindtægter mv 1.030.675

Sponsorindtægter med gaver 686.446

lndtægter i alt 8.373.791

Baneudgifter -2.791.926
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PH hører forsamlingen om der er spørgsmål til budgettet for 20121?

Jette Fuglsang ønsker at vide, om omkostninger til banearkitekUMasterplan er medtaget i

budgettet? SS svarer, at omkostningen ikke er medtaget idriftsbudgettet, da det i stedet

aktiveres via tidligere års overskud.

PH konstaterer efterfølgende at der ikke er yderligere spørgsmål eller kommentarer til budget

21 122, hvorfor budgettet godkendes.

5. Forslag fra bestyrelsen - lngen

lngen forslag

6. Forslag fra medlemmer

lngen forslag

7. Valg af formand.

Tom Simonsen, På valg og blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg og blev genvalgt

På valg og blev genvalgt

lkke på valg

lkke på valg

Jonas Blegvad Jensen

Brian Rasmussen

Bendt Apollo Rasmussen

Søren Skov

9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslår BDO herunder anvendelse af den særlige erklæringstandard, udvidet

gennemgang.

TS gennemgår forskellen på revision og udvidet gennemgang, som bestyrelsen anbefaler

PH hører forsamlingen om der er forslag til andre revisorer. BDO blev godkendt som revisor,

herunder anvendelse af den særlige erklæringsstandard, udvidet gennemgang
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PH spørger til kommentarer eller forslag fra forsamlingen?

Da det ikke var tilfældet, var det i stedet tid til at overrække diverse priser til årets spillere og

frivillig.

Arets frivillig

Titlen som Arets frivillig tilfalder Michael Lind fra Young Guns. Michael har fra fødslen af de

fredags unge (nu Young Guns) stået i spidsen for klubben i klubben, der siden opstart har

oplevet en stor medlemstilgang.

Young Guns, der består af mænd og kvinder, der føler sig unge af sind, har fra dag t haft fokus

på sociale arrangementer og integration af nye medlemmer, hvor specielt helt nye golfere har

nydt godt af gruppens imødekommenhed. Det er i den forbindelse et mantra at alle spiller med

alle, hvilket bidrager til relationer medlemmerne imellem, på tværs af alder og køn.

Michael er langt fra den eneste der bidrager til arbejdet med Young Guns, men valget er faldet

på ham, da han i hele perioden har påtaget sig det ultimative ansvar sorn formand.

Arets pigespiller: Frederikke E. S. Lindved

Frederikke er en super opmærksom pige med ben i næsen og en vilje og lyst til at

lære. Hun er en fremragende ven og ihærdig i alle de udfordringer og opgaver de får

stillet tiltræning. Hun er hjælpsom og inkluderende i hendes væremåde. Frederikke

kommer med sit meget stille gemyt, hvor hun stadig formår at give sine holdninger og

meninger tilkende på sin helt egen stille facon. Hun gør det ikke bare godt til

træningen, hun bliver bedre og bedre på banen også.

Absolut fortjent at Frederikke er årets junior pigel

Arets Drengespiller: Christian Brøndum Hovendahl

Christian formår med sin lidt provokerende/drillende attitude at charmere alle omkring

sig. Han er opmærksom og meget ansvarsbevidst. Han hjælper altid på eget initiativ

inden træning, om det er klargøring til træning eller hjælp med oprydning generelt.

Christian er ofte samlingspunktet til træning, hvilket han ser ud til at trives mere og

mere i. Han giver tryghed for de små og udfordrer de store. Både de yngre og de

ældre ser op til ham. Han er en uundværlig del af juniortræningen og hans lyst til at

spille golf kommer tydeligt til udtryk ifor,m at han altid kommer tiltræning og har været

med til alle JBC-afdelinger i år. Det er flot Christian, fortsæt af den gode vej du er

begyndt på.

Arets Damespiller: Julie Rasmussen
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Julie er efter et år på efterskole blevet en endnu større del af dametruppen i år. Og det

er hun blevet på bedste vis. Hun er villig til at lære, omhyggelig og hendes indstilling

på banen er sjældent set hos så ung en spiller. Hun udvikler sig hver dag og har sine

prioriteringer i orden. At jonglere både skole og elite golf kræver sin pige/kvinde. Hun

er teknisk dygtig og udfordre sig selv hele tiden. Julie engagerer sig til træning og hun

giver ikke op, spiller gerne mod de bedste og lærer af hendes fejl. Hun kender sine

svagheder og styrker. Det er en rigtig god egenskab at have.

Fuldt fortjent Julie.

Arets Herrespiller: Jesper Lionett

Jesper er én af de spillere i klubben der bruger allermest tid på at dygtiggøre sig! Man

ser ham både tidligt og sent på træningsbanen, ofte flankeret af sin nye "caddie",

datteren Ella.

Jesper er en rigtig RGK kæmpe og går altid forrest til træning og i kamp for klubben.

Mange af de unge nyder godt af Jespers altid gode humør og entusiasme og man er

ikke i tvivl om hvor han befinder sig på Carlsberg Sport banen, når der dystes i

kortspillets færdigheder.

Jesper besidder et særligt vindergén og man kan se ilden i hans øjne når tingene

spidser til. Desuden har Jesper i år været MVP (most valuable player) på klubbens 2

div. hold og sammen med makkeren Mike Solgaard danner de en "dødbringende"

foursome. Jesper fortjener om nogen denne hæder.

PH konstaterede herefter at der ikke var yderligere punktertil gennemgang og leverede

generalforsamlingen tilbage til klubbens formand.

TS takkede PH for veludført arbejde som ordstyrer og ønskede alle på gensyn næste

år med forhåbentlig flere deltagere.

d.25-11-2021

T imonsen

Formand
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