11. marts 2022
Indkaldelse til Smørum Golfklubs ordinære generalforsamling 30. marts 2022, kl. 19.00, i LedøjeSmørum Sportscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum, mødelokale 1 på 1. sal.
I henhold til §4 i Smørum Golfklubs vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
med følgende dagsorden i henhold til §5:
1. Valg af dirigent.
1a. Valg af stemmetællere.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.
5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen.
Der er ingen forslag.
7. Forslag fra medlemmer.
Det fremgår af vedtægterne §5, at forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen
senest den 15. februar.
Vi har modtaget forslag fra Rene Lorentsen 120-51638 som er vedhæftet indkaldelsen.
Der stilles forslag om genetablering af de nedtagne golf-simulatorer og rum.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen er:
Peter Borregaard, formand, modtager genvalg
Carsten Flintegaard, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Borregaard og Carsten Flintegaard.
Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til
at kandidaten kommer med en to minutters præsentation til motivering af deres kandidatur.
9. Valg af suppleanter i bestyrelsen.
På valg er Henrik Zinck, modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Zinck.
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Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til
at kandidaten kommer med en to minutters præsentation til motivering af deres kandidatur.
10. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede revisorer
11. Eventuelt.

Bestyrelsen den 25. januar 2022
Peter Borregaard
Formand
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Smørum Golfklub v/
Formand Peter Borregaard
Skebjergvej 46
2765 Smørum

Forslag til generalforsamlingen 30. marts 2022.02.05
Vi foreslår hermed at der reetableres simulatorer til spil i de gamle lokaler således,
at de igen kan benyttes af både medlemmer og pro’er.

Dette uden en kontingentforhøjelse, idet der som et led i goderne for et
medlemskab i Smørum Golfklub, bør være en mulighed for også at tilgodese den
brede medlemsskarer med disse simulatorer, til en endog meget billig brug af disse
pr. time.
Begrundelsen er:
At der egenrådigt fra bestyrelsen/Direktørens side, er truffet beslutning om
nedlæggelse af disse uden at tage det op på den årlige Generalforsamling.
Simulatorer er i mange andre golfklubber et tiltag, der øges for medlemmernes
skyld, som et supplement til, især i vinterhalvåret, i den daglige træning.
Vi er bekendt med, at der måske ikke er den store økonomi i simulatorerne, men
kan ikke forstå, man fjerner et medlems gode, efter man i øvrigt lige havde brugt en
del penge på renovering af lokalerne, fordi man nu kan tjene mere ved at bygge nye
bag skabe. I øvrigt forstår vi heller ikke at simulatorerne er fjernet og der herefter
stadig ikke er sket noget i lokalerne ! Man kunne ex. have tjent penge i dette
vinterhalvår, i stedet for at lokalerne står tomme ! Man vælger i stedet, at udvide og
forny Driving rangen med flere Toptracer anlæg, som i øvrigt ikke er særligt
virksomme i regn/kraftig regn samt sne og slud vejr !!
Vi mener desuden, at der er alt for få tiltag for den brede skare af golfspillere, der
ikke spiller på eliteniveau..

120-51638
120-42297
120-42792

Med venlig hilsen,
Rene Lorentzen
120-59756
Søren Pedersen
120-42793
Jørgen B. Jørgensen Med flere.

Henrik L. Krogh
Per Christiansen
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Formand SGKGolf skrev den 2022-02-14 17:00:
Kære Rene Lorentzen
tak for din mail med forslag omkring simulator rum.
Lige lidt baggrund.
Vores simulatorer stod for at skulle opdateres. Software var forældet og kunne ikke
vedligeholdes længere. Det ville koste os ca. 600.000,- at opdatere og forny licenser.
Samtidig var der flere hundrede medlemmer der pressede på for at få udvidet vores
bagskab-kapacitet.
I bestyrelsen prioriterede vi at tilgodese de mange og foretage en installation af nye
bagskabe.
Vi har været ramt af forhøjede materiale priser og dernæst af lange leveringstider på
skabene, indtil det i november lykkedes os at få en aftale indenfor budget med en
leverandør.
Skabene er i skrivende stund installeret og der er rigtig mange medlemmer som er glade
for at de nu kan opbevare deres udstyr i klubben.
Jeg ved at Lars fra Ballerup Go-cart har tilbud at SGK-medlemmer kan spille i de 4
simulatorer hos Ballerup Go-Cart til samme pris som de kunne spille i SGK. Jeg håber I er
bekendt hermed og benytter jer af dette tilbud.
Vi kan sagtens tage dit punkt med på generalforsamlingen - jeg skal i så fald bede dig om
at præcisere, hvad det er I ønsker generalforsamlingen skal tage stilling til, hvordan I
foreslår det eksekveret og gerne med lidt økonomisk overslag også.
Jeg ser frem til at hører fra dig.
med venlig hilsen
Peter Borregaard
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Sendt: 15. februar 2022 17:29
Til: Formand SGKGolf <formand@sgkgolf.dk>
Emne: Re: Sv: Ordinær generalforsamling 2022
Kære Peter Borregaard
Tak for din mail, du skriver at jeg/vi skal præcisere hvad vi ønsker med forslaget,
det står meget tydeligt i vores mail ( reetablering af sim golf).
Hvordan vi foreslå det eksekveret og gerne med økonomisk overslag overlader vi til
bestyrelsen at finde ud af
da det er et tiltag til medlemmerne i SGK det står også i forslaget.
Det er da kedeligt at høre at der nu er etableret bagskabe i de tidligere rum som vi i flere år
har benyttet sim golf.
Vi er bekendt med Ballerup Go-Cart, ja da de åbner kl.10 medlemmerne skal så først hente
udstyret i
SGK for derefter at køre tilbage med det.

Med venlig hilsen
Rene Lorentzen 120-51638
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