
1/3 

Referat af ordinær generalforsamling i SGK 

tirsdag, den 28. november 2017 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Det reviderede arsregnskab fremlægges til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Niels Rødsgaard (modtager genvalg) 
Palle H. Nielsen (modtager genvalg) 
Steen Krarup (modtager genvalg) 

7. Valg af nendicepkomite. 

På valg er: 

Eske Christensen (formand) (modtager genvalg) 
Poul Risager Rasmussen (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen forslår genvalg af Dansk Revision 

9. Eventuelt 

Ad 1) Advokat Knud Borup Jensen valgt 

Ad 2) Ingen bemærkninger 

Ad 3) Regnskab fremlagt og godkendt 

Anders Christensen havde spørgsmål om hvortil underskud kunne henføres. 
Der blev henvist til de specifikationer i regnskabet, hvoraf det kan ses at 
primært banedrift, har været medvirkende hertil. 

Ad 4) Ingen forslag fra bestyrelsen 

Ad 5) Ingen forslag fra medlemmerne 
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Ad 6) Steen Krarup, Palle H. Nielsen og Niels Rødsgaard blev genvalgt 

Ad 7) Eske Christensen og Poul Risager Rasmussen blev genvalgt 

Ad 8) Danske Revision blev genvalgt 

Ad 9) 

Lars Weirsø - gentagne gange har der i år manglet træningsbolde på udslagsbane, hvilket 
findes dybt kritisabel. Hvis opsamling morgen eller aften, kunne greenkeeperne klippe 
græs. 

Bestyrelsen opfordres ligeledes til at tage hånd om, at det oplyses på hjemmesiden, 
hvornår der er åbent i shoppen. 

Erik X, efterlyser skilt i/ved klubhus, når udslagsbane er lukket 

Ingelise Halborg - Kontingentnedsættelse for de seniorer, der kun vil spille på hverdage. 

Per Thorstensen - Der er mange gode initiativer for begyndere, og "Vi andre" skal være 
medvirkende hertil - bl.a. indslusning i "klubber i klubben" 

Brian Svinth - Er der en plan for greens på hul11 og 14? 

Ole Lyholm - Vi er forkælede med en så god cafe som vi har. Er man klar over hvor lang 
tid det tager at samle bolde - min. 2 timer! 

Jan Fjederholt - Kunne godt tænke sig, at vi i SGK bliver bedre til at passe på vores 
bane. Baneudvalg og greenkeepere - større magt - lukke når behov. Vi skal samtidig 
være bedre til at dirigere trafikken på golfbanen, specielt nu hvor også de nye huller er 
slidte. 

Træer og nyplantning, bør beskyttes mere med blå markeringer/zoner. 

Arne Nielsen - Der er ingen aktuelle planer for Greens på hul11 og 14. Dirigering af trafik 
er iværksat, bl.a. med snore m.m. - måske lidt sent. Boldopsamling forsøges i 2018 med 
bl.a. opsamling tidligt onsdag morgen, hvorefter der klippes. Der er talt herom med Mads 
Iversen. 

Steen Krarup - Boldopsamling er vi opmærksomme på. Der er fastlagt timeplan for 
hvornår Mads Iversen skal være i klubben. Øvrigt har vi noteret. 

Mads Iversen - Redegør for træningstider, skilt på dør etc. 

Steen Krarup - Viser Mads Iversens træningsskema på skærm. Har ofte træning, og hvis 
andet steds, kan man blot ringe og MI vil være der hurtigst muligt 

Steen Krarup - Hvis driving range er lukket bør orientering herom kunne findes på 
passende steder, bl.a. hjemmeside. 

Klubben har overvejet, men endnu ikke besluttet, et hverdagsmedlemsskab. 

Indslusning af nye medlemmer er uhyre vigtig, og bestyrelsen er opmærksom herpå. 

Pia Myrup - Det virker som om turneringer er mere og mere opdelt i elite/juniorer/etc. 

Eva Jensen - Mener kun det er en enkelt match, nemlig åbningsmatchen. 
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Steen Krarup - Anbefaler klubber i klubben, gratis medlemskab til nye medlemmer det 
første år efter start på golf - opfordring til/fra Steen K 

Jan Fjederholt - Spærringer skulle være startet for 3-4 uger siden. 

Lene Trustrup - Opfordrer til brug af Facebook - "Spil med mig" 

Pernille Aggerholm - Opfordrer flere til at deltage i kaffeturneringer for nye medlemmer. 

Lene Trustrup - Gør opmærksom på samarbejde med Fit & Sund 

Steen Krarup - Tak til dirigenten 

Tak fordi i kom 

Tak til bestyrelsen 

Tak til SparNord 

Skive, den 28. november 2017 

Referent, Niels Rødsgaard 


