REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 16. marts 2022

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
Boldrendetider og lignende tilrettelægges af bestyrelsen, jf. vedtægternes § 13, stk. 1.
5. Indkomne forslag fra medlemmer
Forslag fra medlem 3602 Freddie Fjeldsted:
Forslag 1 til ændring af vedtægternes § 6, stk. 1:
Efter kontingent indsættes ”og gebyrer” i paragraffen.
Forslag 2
Hvis forslag 1 vedtages, skal foreningen tilbagebetale de omkostninger den enkelte har
haft til lægeattest eller vogntilladelse. Medlemmerne skal selv anmode om tilbagebetaling
via kontoret.
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud
 Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på kr. 500 for voksne, kr. 150 for
langdistance, kr. 100 for ungsenior, junior og drageunger.
 Bestyrelsen foreslår boldafgiften på kr. 200 overført til kontingent.
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af formand, når denne er på valg
Ikke på valg
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
Ulrik Ankerstjerne
(modtager genvalg)
Nicolai Lyck
(modtager genvalg)
Lars Jensen
(modtager genvalg)
Jørgen Jakobsen
(modtager genvalg)
Heidi Ungermann
(modtager genvalg)
10. Forslag til Suppleant:
Joan Gronemann
Trine Mathiesen

(modtager valg)
(modtager valg)

11. Valg af revisor
Fortsat TT Revision
12. Eventuelt
Der var 93 medlemmer til stede, samt 41 fuldmagter.

Ad1) Valg af dirigent
Formand Johnny Twile bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde for, at
den efter en lang pandemi endelig kunne afholdes i marts som vedtægterne foreskriver.
Formanden startede med at bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for
Henrik Heering, Kurt Zeberg Sørensen, Finn Jacobsen, Kirsten Mickelborg, Birgit Toft,
Kjeld Jørgensen og Jørn Devantier, som desværre ikke skal spille med mere.
Han foreslog på bestyrelsens vegne Henrik Dietz som dirigent. Denne blev valgt
enstemmigt.
Henrik Dietz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og beslutningsdygtig.

Ad2) Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formand Johnny Twile, der fremlagde beretning om klubbens
virksomhed i det forgangne år. Beretning er lagt på klubbens hjemmeside, hvor den kan
læses i sin helhed.
-oOoDirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer
til beretningen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer, hvorefter
beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen, der kvitterede med
klapsalver.

Ad3) Fremlæggelse af regnskabet
Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer Carsten Ardilsø.
Resultatopgørelsen
Modsat sidste år, har klubben i år umiddelbart kunnet følge det lagte budget rimeligt. Der
skal dog lige knyttes et par ord til resultatet. Sponsorindtægterne er afveg positivt med
232.000 kr. Med flere sponsorer er kommer der flere udgifter til pleje af sponsorerne,
hvilket kan ses under udgifter.
Kontingentåret er forskudt med 3 mdr. i forhold til regnskabsåret, hvorfor indtægter på
kontingent skal periodiseres. Revisor har gjort opmærksom på, at periodiseringen i
tidligere år ikke var konsekvent. Det har vi rettet op på, hvilket har betydet at
kontingentindtægter og skabsleje i år ser ud til at være reduceret, men det står på
balancen under ”forudbetalte kontingenter m.m.

På udgiftssiden har vi i 2021 ikke kunnet bruge det budgetterede – et rigtigere ord er nok,
at vi ikke kunnet sætte gang i de projekter vi havde budgetteret med af flere årsager.
•

•

Oprensning af søer var et projekt som vi havde sat af til i ’21, men
myndighedsgodkendelsen kom så sent, at det ikke var muligt at sætte gang i
projektet, men beløbet på omkring kr. 150.000 er der, så det begynder i efteråret
2022
Et par andre projekter, herunder et på greenkeeper gården blev udsat pga.
tidsrammen

Det er forklaringen på færre udgifter til banen i forhold til budgettet, og det betyder også, at
vi i 2022 kommer til at se ud til, at vi har brugt mere end budgetteret, da disse projekter
gennemføres i 2022.

Balancen
Klubben havde pr. 31.12. 2021 en kassebeholdning på kr. 1.3 mio. Det er en reduktion fra
sidste år på kr. 0,5 mio. Dette kan primært forklares med, at vi har indbetalt kr. 270.386 af
de “indefrosne feriepenge” til medarbejderne. Klubben sparer 4% i rente af beløbet til
staten, samt negativ rente af indestående i banken. Af forsigtighedsgrunde, så tog vi ikke
det hele på én gang, men regner med at betale de sidste kr. 199.299 i 2022.
Yderligere er der købt maskiner og investeret i bygninger for kr. 297.120.
På passiv siden kan det ses, at indskudsbeviserne forsætter med at falde, nu er der kr.
1.772.797 mod kr. 1.968.808 sidste år.
Egenkapitalen er på kr. 8.385.543 ud af en aktiv masse på kr. 21.923.937, hvilket giver en
soliditetsgrad på lidt over 38 % som stadig er tilfredsstillende.
Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var nogen spørgsmål til regnskabet. Herefter blev
der spurgt, hvorfor skabslejen var faldet og hvorfor forbrug i klubhusudvalg var steget.
Kasserer Carsten Ardilsø forklarede, at faldet i skabsleje skyldtes ændringen i
periodiseringen, hvor en fjerdedel flyttes til 2022, da årets kontingent og skabsleje ikke
følger regnskabsår. Vil dog rette sig ind i næste års regnskab.
Klubhusudvalgsformand Nicolai Lyck forklarede, at stigningen på udgifter i klubhus
skyldtes nyt alarmsystem, indkøb af ekstra rengøring og den kolossale stigning på gas.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål, hvorefter regnskabet blev
godkendt med klapsalver.

Ad4) Forslag fra bestyrelsen

Boldrendetider og lignende tilrettelægges af bestyrelsen, jf. vedtægternes § 13, stk.
1.
Dirigenten oplæste forslaget fra bestyrelsen og gav ordet til formand Johnny Twile, der
forklarede, at forslaget som nævnt i beretning (der kan ses på hjemmesiden), ikke handler
om bortfald af boldrender, men om muligheden for at arbejde med en bedre
tilrettelæggelse af disse.
Dirigenten spurgte forsamlingen om kommentarer. Dette gav en længere debat, hvor flere
argumenter for og i mod kom frem. De fleste kommentarer handlede om, hvorvidt
bestyrelsen ville afskaffe boldrender, såfremt der stemmes for bestyrelsens forslag.
Dirigenten konstaterede efter forespørgsel, at mere end 25 % af de fremmødte ønskede
skriftlig afstemning.
Dirigenten nedsatte herefter et stemmeudvalg bestående af medlem 2073 Joe
Stachowiak, medlem 4057 Mathia Pornov Rasmussen og medlem 1071 Steen
Lishmann.
Den skriftlige afstemning herefter sat i værk og gav følgende resultat:
77 stemte for bestyrelsens forslag, 52 stemte imod, 2 stemmesedler ugyldige og 3 blanke.
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag var vedtaget.
Ad5) Forslag fra medlemmerne
Forslag fra medlem 3602 Freddie Fjeldsted
Forslag 1: Vedtægtsændring af vedtægternes § 6, stk. 1
(Rød markering, er foreslået som tilføjelse til vedtægten)
Indskud, kontingent og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling.
Forslag 2:
Hvis forslag 1 vedtages, skal foreningen tilbagebetale de omkostninger den enkelte har
haft til lægeattest eller vogntilladelse. Medlemmerne skal selv anmode om tilbagebetaling
via kontoret.
Dirigenten konstaterede, at forslagsstiller Freddie Fjeldsted ikke var mødt til
generalforsamling. Spurgte forsamlingen om nogen havde aftalt at motivere forslaget med
Freddie. Da dette ikke var tilfældet oplæste dirigenten forslaget og gav derefter ordet til
formand Johnny Twile. Han opfordrede forsamlingen til at stemme i mod forslaget og
orienterede om, at indførelsen af betaling for tilladelse til af benytte trolley på vinterbanen,
alene var adfærdsregulerede. Og i år var der uddelt 134 tilladelser mod 229 i 2020. Så det
har virket. Og 24 betalende og resten har fået tilladelsen af lægelige hensyn og her er der
kun 3, der har fremvist betalt lægeerklæring. Resten har fået ud fra kendskab til
sygdomsforløb.
Herefter mindre debat, hvorefter dirigenten orienterede om, at 2/3 af forsamlingen skulle
stemme for forslaget for at vedtage dette, da det var en vedtægtsændring. Dirigenten
spurgte om forsamlingen om hvem der kunne stemme for forslaget. Da der kun var to der

stemte for, konstaterede dirigenten, at forslaget var nedstemt. Og da forslag 2 var betinget
af, at forslag 1 blev vedtaget, så konstaterede dirigenten, at forslag 2 bortfaldt.
Ad6) Budget for 2022 og fastlæggelse af medlemskontingent
Dirigenten gav ordet til kasserer Carsten Ardilsø. Orienterede om budget 2022 og forslag
til kontingentforhøjelse og henviste til den udsendte budgetredegørelse fra den 6.
december 2021. Der var indkommet 5 spørgsmål til redegørelsen, som alle var blevet
besvaret.
Efter af Carsten Ardilsø havde besvaret nogle spørgsmål kunne dirigenten spørge
forsamlingen om budget 2022 kunne godkendes. Dirigenten kunne herefter konstatere, at
forsamlingen med overvejende majoritet godkendte budget 2022 og kontingent 2022.

Ad7) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag om ændringer.

Ad8) Valg af formand
Ikke på valg

Ad9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten gennemgik, hvilke medlemmer, der var på valg. Som nævnt i dagsorden, så
modtager alle genvalg.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modkandidater, hvorfor Ulrik Ankerstjerne, Lars
Jensen, Jørgen Jakobsen, Heidi Ungermann og Nicolaj Lyck alle var genvalgt.

Ad10) Valg af suppleant til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen som nævnt i dagsordenen foreslog Joan Gronemann og
Trine Mathiesen som suppleanter. Begge modtager valg. Da der ikke var modkandidater,
blev begge valgt

Ad11) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med TT Revision, Statsautoriseret revisionsselskab.
Godkendt med klapsalver.

Ad12) Eventuelt
Et medlem opfordrede til, at medlemmer samler knækkede tees op, og i det hele taget
holder orden. Modtaget positivt af forsamling.

Formand Johnny Twile takkede for det fine fremmøde og for den opbakning bestyrelsen
havde fået. Ønskede alle en god sæson.

For referatet Torben Ehlers
Dragør 16. marts 2022
.

