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Golf Club Danois – Cote d´Azur.

Referat

Ordinær Generalforsamling 2021, onsdag den 26. maj kl. 10:30

Le Manoir Mougins Cote d`Azur

Formanden Myrna Hald bød velkommen og foreslog Per Møller som dirigent.

1. Valg af dirigent.
                   Per Møller blev enstemmigt valgt til dirigent og fastslog at generalforsamlingen

ud fra GCD’s  vedtægter lovlig varslet. Der var 24 stemmeberettigede  
medlemmer

                  
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Indlæg fra turneringslederne)

Formanden henviste til de udsendte beretninger og supplerede med tak til 
turneringslederne og bestyrelsen.
Medlemstallet er i dag 129 fordelt med 56 kvinder og 73 mænd.
Formanden berettede om stort fald i medlemsantal som følge af, at mange 
fastboende er flyttet tilbage til Danmark.

Mads gav opdatering om Golfbox og det nye WHS handicap regulering hvor 
der afventes information om fremtiden fra Golfbox.
Beretningen afledte mange spørgsmål og kommentarer til det faldende 
medlemstal, ligesom der er færre det deltager i ugedagsturneringerne. Dette 
kan potentielt blive afslutning på klubbens berettigelse.
Af kommentarer kan nævnes:
Ændring af antal ugedags turneringer
Større samspil mellem Onsdags og Fredagsgolf
Skift mellem flere baner
Weekend spil
Alle opfordredes til at orientere golfspillere i bekendtskabskredsen om GCD
Bedre mulighed for ældre spillere over 80 år, evt.  at spille fra blå/rød tee.
Turneringslederne Asger Hansen – Joe Odgaard og Inger Rask kom med 
supplerende kommentarer om deres ansvarsområder.



Beretning fra formand og turneringsledere blev efterfølgende godkendt.

Sluttelig takkede Formanden klubbens sponsorer Nykredit – Birger Rask – BIL
Luxemburg – Danske Bank – Bruun Rasmussens auktionshus for deres støtte
til klubbens aktiviteter gennem det sidste år. Samt GCD’s turneringsledere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet for 2020 blev fremlagt og godkendt
Regnskabet viser et overskud for året på € 4.843.- og en egenkapital på € 
30.497.-

4. Forelæggelse af revideret budget 2021 med nedsat kontingent blev godkendt. 
Egenkapitalen planlægges nedbragt med et aktivitets niveau der går tilbage til 
normalen.

5. Budget for 2022 blev fremlagt og godkendt.
  

6. Forslag fra bestyrelsen. Ingen

     7. Forslag fra medlemmerne. Ingen

     8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
         På valg:
         Myrna Hald, modtager ikke genvalg
         Mads Barslund, modtager genvalg
        Connie Rasmussen, modtager genvalg
        Henrik Fuglsang, modtager genvalg  
        Inger Rask, modtager genvalg
        Jos Hansen, modtager genvalg 

        Bestyrelsen foreslår Lonnie Westrin – Byfort til bestyrelsen.
        Lonnie gav en præsentation af sig selv og alle blev valgt

8. Valg af revisor og revisor-suppleant:
Sven Carlsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter Falkenberg som
revisor.

    Flemming Brøchner Petersen modtager genvalg som revisorsuppleant. 

Begge blev enstemmigt valgt

9. Eventuelt.
    Formanden takkede:

   Sven Carlsen som trækker sig som revisor .

   Peter Falkenberg som overtager revisor rollen efter Sven Carlsen



Flemming B Petersen, som fortsætter som revisor suppleant.

Ester Falck der i flere år har stået i spidsen for Damegolfen

Joe Odgaard for at styre Sommergolfen på Le Provencal

Per Møller som på bedste vis, -  har ledet slagets gang under generalforsamlingen.

Tak til alle fremmødte.

Næstformanden  Mads Barslund takkede den afgående formand for godt samarbejde og 
virke i bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afsluttet af Myrna med følgende:

I marts 2012 fik jeg et telefonopkald fra den daværende formand Christian Jørgensen.  
Bestyrelse havde brug for hjælp ved den kommende generalforsamling, de manglede en 
referent. 

Det blev starten på mit 10 års lange virke i bestyrelsen  - de sidst 3 som formand. Jeg har 
været glad for at bidrage, glad for den tillid, som er blevet vist mig, men alting har en ende,
nu må der nyt og ungt blod til flokken. Tak for masser af søde tilkendegivelser og tillid i de 
sidste 10 år. Tak for godt samarbejde med de skiftende medlemmer af bestyrelsen i GCD.

Jeg ønsker Lonnie, ja hele bestyrelsen – at de ”MÅ I FÅ ET GODT DRIVE”
Støt op om vores golfklub.

Referent
Mads Barslund

Dirigent: Per Møller Formand: Myrna Hald


