GF 2020: Medlemsforslag – dagsordenens pkt. 7
Forslag # 1: Forslag fra Henning Sunn (modtaget 1-1-2020)
Forslag til behandling på MGC generalforsamling 2020.
”Alle mundlige indlæg på generalforsamlingen optages og gemmes digitalt i en periode på 1
måned.”
”Motivering
En referent kan ikke nå at registrere de mundtlige indlæg, og derfor referer han det han finder
mest relevant, hvorved dermed muligvis udelades relevante oplysninger.
Forslaget vil hindre misforståelser og fejl specielt vedr. de forslag der vedtages.”
Til bestyrelsen.
Nærværende forslag fremsendes så tidligt, at det kan gennemføres ved den kommende
generalforsamling. Det kræver kun lidt IT arbejde med en PC samt at man får det afprøvet.
Såfremt forslaget gennemføres i år, er jeg indforstået med at forslaget bortfalder.
Med venlig hilsen
Henning Sunn Pedersen 1236

Forslag # 2, Henning Sunn (modtaget 9-1-2020)
Forslag til generalforsamling i MGC i 2020
” Ændring af vedtægternes § 9 stk. 1 punkt 4 : Orientering om budget for indeværende år –
ændres til
godkendelse af budget for indeværende år”
Den nuværende ordlyd af §9 stk.1:
”§ 9

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse at det reviderede årsregnskab til godkendelse
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4. Orientering om budget for indeværende år.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af formand
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
11. Valg af 3 medlemmer til Amatør og ordensudvalg
12. Valg af 1 suppleant til Amatør og ordensudvalg
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
14. Eventuelt.
Den nye ordlyd af §9 stk. 1:
”§ 9

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse at det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Godkendelse af budget for indeværende år.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af formand
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
11. Valg af 3 medlemmer til Amatør og ordensudvalg
12. Valg af 1 suppleant til Amatør og ordensudvalg
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
14. Eventuelt.

Motivering:
Bestyrelsen har ved at forhøje garageplads lejen med 31% bevist, at den ikke er i stand til at
vurdere sine budgetforslag, idet denne forhøjelse ikke vil medføre en yderligere indtægt på max.
kr. 15.000.-, men vil medføre et indtægtstab i størrelsesorden kr. 150.000.- pr. år, da min. 15
medlemmer vil flytte til Kalø Golf Club med et kontingent på kr. 5.590.- + buggykort kr. 2.000.eller en besparelse på kr.2.560.- samt besparelse af udgifter til egen buggy (vedligeholdelse,
afskrivning m.v.)
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Forslag # 3, Henning Sunn (modtaget 12-1-2020)
Forslag til generalforsamling i Mollerup Golf Club i 2020.
Oprettelse af ny kontingent sats.
”Det foreslås, at der oprettes en kontingentsats for pensionistmedlemmer, der kun ønsker at spille
på hverdage. Som pensionist er et medlem, der er aldersberettiget til folkepension p.t. 65 ½ år.
Kontingentet skal udgøre kontingentsatsen for seniorer minus kr. 2.000.-. Hvis et sådant medlem
lejlighedsvis ønsker at spille i weekenden kan dette ske mod betaling af kr. 100.—”
Motivering:
Bestyrelsen har med den ikke varslede, ikke begrundede og useriøse forhøjelse af lejen for
garageplads til buggy med 31% udvist en særdeles pensionist fjendtlig indstilling. alle buggyejere
er pensionister Da naboklub har en pensionist ordning med et årligt kontingent på kr. 5.590 .-, skal
forslaget ses som et værn mod medlemsafgang samt en mulighed for nye medlemmer. Forslaget
anses derfor som økonomisk neutralt, idet mindre afgang og øget tilgang vil opveje den mindre
indtjening per medlem. Forslaget vil yderligere betyde mere plads i weekends for de
”arbejdsramte” medlemmer.

Forslag # 4, Charlie Herbst 1(modtaget 3-1-2020)
Til bestyrelsen for
Mollerup Golf Club
Att. formanden
Lystrup, den 13. januar 2020

Vedr. stigning af lejen for garageplads.

Den 30. december 2019 var vi 20 medlemmer af Mollerup Golf Club, samlet til et møde vedr. vores
leje af garageplads, alle deltager var lejere af en garageplads og samlet repræsenterede vi 23
lejere.
Grunden til vi mødtes var at vi 1 dag eller 2 før via klubbens hjemmeside var blevet bekendt med,
at vores leje ville stige fra 2.250 kr. til 2.950 kr. pr. 1. januar 2020 en stigning på 31,1%, en
fuldstændig ublu lejeforhøjelse uden forvarsel og absolut uden begrundelse.
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Det normale ved en sådan stigning er et varsel på mindst 3 måneder og med fremtidig virkning fra
efterfølgende periode med en begrundelse for stigningen, hvilket blev tolket fra en advokat blandt
de fremmødte. Altså kunne en stigning først være trådt i kraft pr. 1. januar 2021 forudsat vi får en
forvarsel/begrundelse på mindst 3 måneder.
Det har vi stadig ikke fået, men blot en skrivelse med følgende ordlyd:
” Ved en beklagelig fejl er dette desværre ikke blevet varslet buggyejerne. Inden 1. februar 2020
bedes du melde tilbage til sekretariatet, om du fortsat ønsker at beholde din p-plads i kælderen.”
Det er så den måde I som bestyrelsen vælger at benytte jer af over for jeres medlemmer, meld
tilbage og acceptere stigningen. Bestyrelsen giver reelt medlemmerne det valg at finde en anden
klub, på én måned eller forsvind. Bestyrelsen bør huske på, at vi har vores buggys fordi vi ikke har
mulighed for at gå en fuld runde.
Det kan vi slet ikke bruge til noget, så derfor stiller vi vedlagte 2 forslag til den kommende
ordinære generalforsamling, forslagene vedlægges som vedhæftet fil.
Med venlig hilsen
På buggysejerne vegne.

Charlie Herbst
Med. Nr.: 79-1813 m.fl.
Forslagene er vedhæftet som PDF-filer
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Forslag # 5, Charlie Herbst (modtaget 13-1-2020)
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Forslag # 6 fra Per-Ole Overgaard (modtaget 2-3-2020)

Til Bestyrelsen i Mollerup Golfklub.
Ifbm ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2020.
Forslag.
Buggy kørsel er tilladt ifbm afvikling af turneringer i Klubregi, herunder klubber i
Klubben, i perioden fra og med Klubbens Åbningsturnering til Klubbens
sæsonafslutning.
Begrundelse.
En Fair tilgang for Buggyejere for at deltage i klubturneringer på lige fod med ikke
buggyejere i Danmarks Hyggeligste Golfklub.

Med venlig golfhilsen
Per-Ole Overgaard
# 79-252

Forslag # 7, Charlie Herbst (modtaget 7-1-2020)
Forslag til generalforsamlingsbeslutning
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at Mollerup Golf Clubs specificerede kvartalsvise
regnskabsbalancer bliver offentliggjort for medlemmerne på følgende måde:
Balancerne fremlægges i klubhuset og offentligøres på klubbens hjemmeside hvis en sådan er i
brug, og udleveres til medlemmerne efter anmodning.
Januar kvartal offentligøres senest den

25. maj

April

-

-

-

-

25. august

Juli

-

-

-

-

25. november

Oktober -

-

-

-

25. februar
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Såfremt generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af marts måned eller før, er fristen
for offentliggørelse af oktober kvartals balance den 15. februar.
Afvikles generalforsamlingen før 1. marts skal regnskabet mindst være fremlagt 15.
dage før generalforsamlingen.
Begrundelse for forslaget:
Give medlemmerne en mulighed for at følge den løbende økonomi i klubben, samt giver
medlemmerne mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen begrundet i økonomien.
Som det er nu skal bestyrelsen først fremlægge Årsregnskabet på ugedagen før generalforsamlingen
jfr. vedtægterne.
Der er derfor ingen mulighed for at medlemmerne kan stille forslag til generalforsamlingen som er
begrundet i regnskabet, idet medlemmernes forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt
til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen jfr. vedtægternes §9 stk. 2

Forslag # 8 fra Peter Thomsen (modtaget 7-3-2020)
Fra medlem 3012 - Peter Thomsen - med overskriften RETHINK!
RETHINK # 01 - Fristerne i vedtægternes § 9.2 og § 9.3 ombyttes og justeres således
at:
§ 9.2 - Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før
generalforsamlingen. Forslagene publiceres senest 3 hverdage før generalforsamlingen
§ 9.3 - Årsregnskabet og bestyrelsens forslag fremlægges til gennemsyn ved opslag i
klubhuset og på hjemmesiden senest 7 hverdage før generalforsamlingen.
Ny § - 10 dage hverdage inden generalforsamlingen orienteres medlemmerne per email
om terminer for fremlæggelse af årsregnskabet og bestyrelsens forslag, og om frister for
fremsendelse af forslag og fremlæggelse af forslag fra medlemmerne
Alle forslag skrives i et af klubben udsendt standardformat til opslag i klubhuset og på
klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv.
Forslagets begrundelse:
Forslaget vil gøre det muligt for alle medlemmer – uanset deltagelse på GF eller ikke - at
fremlægge forslag med udgangspunkt ikke mindst i det foreliggende regnskab.
Nettets tidsfaktor har overhalet generalforsamlinger og udviklingen forsinkes af den formelle struktur.
Forslaget skal ses som en overgang til mulig senere elektronisk afstemning. (Se forslag # 02)
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Forslag # 9 fra Peter Thomsen (modtaget 7-3-2020)
RETHINK # 02: Forslag til gennemgribende nytænkning af klubben (tidsramme 3
mdr.)
Tiltagende individualisering, ændrede kommunikationsformer og vejrmæssige
udfordringer er baggrunden for forslaget, der opdeles i følgende delforslag:

•

02.1 - nedsættelse af et panel, der nytænker klubbens attraktivitet, sportslige og
andre aktiviteter, medlemstilbud mv. med henblik på en markedsrettet
restrukturering.
Eks. #1 kalder på gentænkning: På GF 2019 var 163 personer (alder i klubben !?) til stede
(sv.t. 15% af stemmeberettigede). Der var derudover 59 fuldmagter (= 5,5 %). GF er altså
forlods underrepræsenteret med et mindretal der bestemmer. Ikke et tiltalende forhold i
nutiden….
Eks. # 2: Ekstraordinær GF kræver underskrifter fra 1/3 af medlemmerne. Det er en håbløs
forældet paragraf fra en tid hvor klubberne var tilknyttet et bysamfund og hvor alle kendte
hinanden og spillede turnering i klubben hver weekend. Afstemning per email er nutidens
afstemningsform.

•

•

•

02.2 - nedsættelse af et udvalg der skal tilpasse medlemsbetingelser, vedtægter,
planer og organisation i forhold til panel #1’s resultater og med henblik på en
medlems- og udviklingsorienteret restrukturering. (tidsrammen hér er 6 mdr.)
Panelets opgave vil være at frembring en tilpasset modernisering så fleksibel at klubben kan
agere effektivt overfor ændrede eksistensbetingelser og nye, ændrede muligheder.

02.3 - nedsættelse af et panel, der skal fremlægge forslag til omlægning af banen
For 4 år siden udarbejdede en række entusiastiske medlemmer forslag til ændringer i
banens layout efter flere på hinanden voldsomme oversvømmelser. Rekordstore
nedbørsmængder i 3.kvt 2019 og februar 2020 har medført nye oversvømmelser.
Hvis vi skal have mulighed for at spille turneringsgolf på banen i mere end 7 mdr. om året
som nu, skal der uforsinket fokuseres på omlægning.
Panelet tager udgangspunkt i medlemsforslagene som udtryk for respekt af den viste store
interesse Interessen for at medvirke var endog meget stor. Siden er planerne blevet syltet til
fordel for bestyrelsens fokus på nye 9 huller mod nord.

Forslag # 10 fra Peter Thomsen (modtaget 7-3-2020)
Forslag # 3: Der indkaldes til medlemsmøder i 2, 3 og 4. kvartal hvert år.
På medlemsmøderne redegør Bestyrelsen (og eventuelle udvalg) grundigt for klubbens
økonomi,
status på igangværende projekter og orienterer konkret om nye forslag.
Baggrund for forslaget: mangelfulde referater fra Bestyrelsen – et forhold der trods
refererede løfter
fra formanden på GF 2019 ikke er blevet opfyldt.
Beslutninger og investeringer der aldrig er refereret.
Eks.: Projektliste (dato, kr, tid ..) og ”Masterplan”(ih, hvor vi skruer os op!) er aldrig nået
hjemmesiden
Det er medlemmernes penge der administreres. Det hedder en BESTYRElse ikke en
AKTIONÆR-klub.
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