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Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt i klubhuset 
onsdag den 13. december. Der var fremmødt 75 med-
lemmer med tilsammen 25 fuldmagter, 100 stemmer 
i alt.

Endnu engang var der forslag til nye vedtægter for 
vores klub. Til vedtagelse af ændringer af klubbens 
vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmebe-
rettigede medlemmer er repræsenterede på general-
forsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede 
medlemmer stemmer for forslaget. 

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer 
er repræsenteret på generalforsamlingen, men for-
slaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede 
medlemmer, afholdes der en ny generalforsamling, 
mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første 
generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 
2/3 af de repræsenterede medlemmer

Efter valg af ordstyrer, der som sædvanlig blev Lars 
Urup, kunne formanden, Lars Juul fremlægge den 
mundtlige beretning. Den mundtlige beretningen 
var et supplement til den i klubbladet trykte skriftlige 
beretning. Formanden talte om de problemer golfen er 
løbet ind i de seneste år, hvor det er blevet økonomisk 
svært for flere golfklubber. Vi har heldigvis en god 
og sund økonomi, og vores gældsætning beregnet pr. 
medlem hører til i den bedre ende.

Formanden omtalte klubbens IT-system og beklagede 
at det ikke havde levet op til forventningerne. DGU’s 

medlemsundersøgelse, der skulle have være gen-
nemført i 2010 er af praktiske årsager udskudt til i 
år. Klubbens kasserer Jørgen Smith fremlagde regn-
skabet for 2010 og budget for 2011. 

Man har været god til at sætte tæring efter næring, der 
kunne på trods af manglende greenfeegæster frem-
vises et overskud på 567.497 kr. Der var ingen kritiske 
bemærkninger, hverken til formandens beretning eller 
til kassererens fremlæggelse. Bestyrelsens beretning 
og klubbens regnskab blev godkendt!

Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for 
2011 ekskl. de 2 fleksmedlemskategorier:
For forslaget stemte 74.
Imod forslaget stemte 19.
Hverken for eller imod stemte 7.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2011 blev 
hermed vedtaget.

Ad. 6.5 Forslag fra Bjarne Andersen.
Kontingenterne skal forblive på satser som for 2010. 
Kontingent for nye fleksmedlemmer i 2011 skal være 
kr. 200,- mere end foreslået af bestyrelsen. 

Afstemning:
Et overvejende flertal stemte imod Bjarne Andersens 
forslag.

Bestyrelsens forslag til kontingent for Fleksmed-
lemmer inkl. par-3 bane blev hermed vedtaget. 

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer kr. 2.760,- pr. 1/2 år kr. 2.820,- pr. 1/2 år
Pensionister kr. 2.640,- pr. 1/2 år kr. 2.760,- pr. 1/2 år
Ynglinge kr. 1.560,- pr. 1/2 år kr. 1.620,- pr. 1/2 år
Juniorer kr. 960,- pr. 1/2 år kr. 990,- pr. 1/2 år
Fleksmedlem inkl. Par-3 bane kr. 810,- pr. 1/2 år kr. 840,- pr. 1/2 år
Long Distance kr. 2.400,- pr. år kr. 2.500,- pr. år
Fleksmedlem u. indskud kr. 1.200,- pr. år
Passivt medlem kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år

Indskud kr. 5.400,- kr. 5.400,-

Bagskab kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år
Bagskab 80 cm kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år
Bagskab overskab m. EL kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år
Bagskab underskab m. EL kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år
Bagskab ved Driving range kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år
Bagskab ved DR. overskab m. EL kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år
Bagskab ved DR. underskab m. EL kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år

Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget - den højre kolonne er således priserne for 2011.



Generalforsamling - Vedtægter

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen:
Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer inkl. Ad. 6.1 
Forslag fra Hr. Finn Caspersen.

Bestyrelsens- og Finn Caspersen forslag blev sat til 
afstemning parallelt, og heraf blev følgende foreløbigt 
vedtaget på generalforsamlingen den 13. december. 

Teksten fra vedtægterne, som i det følgende er mar-
keret med rød tekst slettes, og grøn tekst tilføjes.

Vedtægterne skulle herefter endelig vedtages på 
en ekstraordinære generalforsamling. Denne blev 
afholdt den 29. december, og her blev vedtægterne 
enstemmigt vedtaget. 

Kun den del af vedtægterne hvor der er ændringer er 
medtaget her. 

§ 1.
Navn og hjemsted.

Klubbens navn er SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB 
MOGENSTRUP Sydsjællands Golfklub Mogen-
strup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved 
Kommune. Klubben er stiftet den 6. juni 1974.
Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf 
Union under Danmarks Idræts-Forbund og er un-
derlagt disses love og bestemmelser. 

§ 2.
Formål.

Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane 
og organisere de til golfspillet hørende aktiviteter, 
således at klubbens medlemmer kan udøve spillet 
under de bedst mulige forhold.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.

Såvel aktive som passive medlemmer kan op-
tages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille 
på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages 
som medlem.
Medlemmer kan optages enten som fuldgyldige 
medlemmer eller som medlemmer med begræn-
sede rettigheder. Passive medlemmer optages, 
men er ikke spilleberettigede. Kun enkeltperso-
ner kan optages.

Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt 
til bestyrelsen, der periodevis kan begrænse til-
gangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så 
fald føres en tidsprioriteret venteliste. For med-
lemmer under 18 år skal indmeldelse under-
skrives af forældre eller værge.
Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt 
til klubbens sekretariat. For medlemmer under 18 
år skal optagelsesanmodningen underskrives af 

forældre eller værge. Bestyrelsen kan periodevis 
begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitets-
hensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
Klubbens medlemmer er opdelt i følgende med-
lemskategorier:
1. Juniorer (18 år og derunder).
2. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
3. Voksne (fra og med 26 år).
4. Pensionister (fra og med 67 år).
5. Langdistancemedlemmer.
6. Par-3 bane medlemmer
6. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med  
    greenfee ret (fra og med 19 år). 
7. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og  
    med 19 år).
8. Passive medlemmer.
9. Ventelistemedlemmer.
Overgang fra en aldersbestemt medlemskategori 
til en anden medlemskategori finder sted i begyn-
delsen af den kontingenttermin, hvori aldersbetin-
gelsen opfyldes.

Overgang fra en aktiv medlemskategori til en 
passiv medlemskategori kan finde sted pr. 1/1, 
1/4, 1/7 eller 1/10. 
Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er 
aldersbetinget, kan finde sted pr. 1/1, 1/4, 1/7 eller 
1/10. og kan kun ske såfremt medlemmet har været 
i den tidligere medlemskategori i mindst 1 år.
Aktive medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, og 5. 
Passive medlemskategorier er 6 og 7.
Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, 5, og 
6. Begrænset medlemskategori er 7. Passiv med-
lemskategori er 8.
Ad kategori 1 og 2: Aldersbetingede medlemska-
tegorier, hvor der ikke betales indskud. Har stem-
meret på generalforsamlingen, forudsat at med-
lemmerne er personligt myndige.
Ad kategori 3 og 4: Fuldgyldige medlemskate-
gorier, hvor der betales indskud og med alle med-
lemsrettigheder.

Langdistancemedlemmer betaler indskud og har 
stemmeret på generalforsamlingen. Langdistan-
cemedlemmer er medlemmer, som er fuldgyldige 
aktive medlemmer i en anden anerkendt golfklub. 
Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen.
Ad kategori 5: Langdistancemedlemmer be-
taler indskud og har alle medlemsrettigheder. 
Langdistancemedlemmer er medlemmer, som 
er fuldgyldige medlemmer i en anden anerkendt 
golfklub. Dette medlemskab skal godkendes af 
bestyrelsen.



Par-3 bane medlemmer betaler indskud og har 
stemmeret på generalforsamlingen. Par-3 bane 
medlemmer må spille på par-3 banen, har adgang 
til klubbens øvrige arrangementer, til klubhuset, 
drivingrange, puttinggreen og indspilsgreen 
ved 1. tee. Par-3 bane medlemmer har ikke ret til 
greenfeespil eller spil på 18 huls banen.

Ad kategori 6: Fleksmedlemmer modtager DGU-
kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer (par-
3 bane medlemmer) med fri ret til at spille par-3 
banen betaler indskud fra og med 26. år, og har 
stemmeret på generalforsamlingen. Har ret til 
frit spil på klubbens par-3 bane, har adgang til 
klubbens arrangementer og faciliteter. Fleksmed-
lemmer har ret til at spille greenfee på 18 huls 
banen, men har ikke krav på rabatordninger på 
greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav 
på deltagelse i klubber i klubben. 

Ad kategori 7: Fleksmedlemmer modtager 
DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer 
(greenfee medlemmer) har begrænset med-
lemskab, betaler ikke indskud, har ikke stemmeret 
på generalforsamlingen. Har adgang til klubbens 
faciliteter, men ikke til klubbens arrangementer. 
Har ret til at spille greenfee på klubbens par-3 
bane og 18 huls bane, men har ikke krav på rabat-
ordninger på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer 
har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.

Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i 
golfspillet, men har adgang til klubbens øvrige 
arrangementer og til klubhuset, drivingrange, 
puttinggreen og indspilsgreen ved 1. tee.

Ad kategori 8: Passive medlemmer er ikke spille-
berettigede. Betaler ikke indskud og har ikke stem-
meret på generalforsamlingen, men har adgang til 
klubbens øvrige arrangementer, til klubhuset, dri-
vingrange, puttinggreen og indspilsgreen ved 1. 
tee og greenfeespil på par-3 banen.

Ventelistemedlemmer er medlemmer, som endnu 
ikke er aktive/passive, som følge af bestyrelsens 
beslutning om medlemsbegrænsning. Venteliste-
medlemmer har ingen rettigheder.
Kategori 1 og 7 har ikke stemmeret på generalfor-
samlingen.

§ 4.
Indskud og kontingent.

Indskud for optagelse i klubben og årskontingent for 
medlemskab fastsættes årligt af generalforsamlingen 
for det følgende kalenderår efter bestyrelsens ind-
stilling. 
Juniorer, ynglinge, fleksmedlemmer og passive 
betaler ikke indskud. Når ynglingemedlemmer 
overgår til voksent medlemskab, betales det 
indskud, der var gældende ved indmeldelsen. Har 
medlemmet været udmeldt, anvendes gældende 
indskud på genindtrædelsestidspunktet. Dog er 

mindste indskud det gældende indskud for 2004 
dvs. kr. 5.400.
I begyndelsen af den kontingenttermin, hvor med-
lemmet overgår fra aldersbetinget medlemskab til 
voksent medlemskab, betales det indskud, der var 
gældende ved indmeldelsen. Har medlemmet været 
udmeldt, anvendes gældende indskud på genind-
trædelsestidspunktet. Dog er mindste indskud det 
gældende indskud for 2004, dvs. kr. 5.400.

Et Par-3 medlem kan optages som aktivt, såfremt 
medlemmet har været Par-3 bane medlem i mere 
end 1 år. Har medlemmet allerede betalt indskud 
optages vedkommende som aktiv uden yder-
ligere indskud.
Et passivt medlem kan optages som aktivt, så-
fremt medlemmet har været passivt i mere end 
1 år. Har medlemmet allerede betalt indskud op-
tages vedkommende som aktiv uden yderligere 
indskud. 
Overgang til en anden medlemskategori, der ikke 
er aldersbetinget, herunder optagelse som fuld-
gyldigt medlem, kan ske som anført i § 3, dog 
mod betaling af evt. fornødent indskud. Har med-
lemmet allerede betalt indskud optages vedkom-
mende som fuldgyldigt medlem uden yderligere 
indskud.

Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved 
ophør af medlemskab. Ved overgang til passivt- 
eller par-3 bane medlemskab godskrives evt. 
overskydende kontingent.
Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved 
ophør af medlemskab. Ved overgang til et med-
lemskab med lavere kontingent godskrives evt. 
overskydende kontingent. 

§ 6. Ordinær generalforsamling
Par-3 bane medlemmer og alle aktive medlemmer, 
der er fyldt 19 år, og som ikke er i kontingentre-
stance, har hver én stemme.
Alle medlemmer fra de fuldgyldige medlemskate-
gorier, der ifølge dansk lov er personligt myndige, 
og som ikke er i kontingentrestance, har hver én 
stemme.

§ 9. Valg af bestyrelse
Valgbar til bestyrelsen er aktive medlemmer, der 
er fyldt 19 år.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til 
bestyrelsen.

§ 13. Særlige bestemmelser i relation til DGU 
Klubben respekterer DGU’s regler retningslinjer for 
DGU- og NGU Introduktionskort.

Resten uændret.

NB. 
De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden.



På den ekstraordinære generalforsamling onsdag 
den 29. december var der kun et lille fremmøde. Der 
var kun et væsentligt punkt på dagsordenen, og det 
var den endelige vedtagelse af de vedtægtsændringer 
der blev stemt ja til den 13. december.

Inkl. bestyrelsen var der 14 medlemmer mødt op med 
i alt 6 fuldmagter. Vedtægterne blev enstemmigt ved-
taget i løbet af nogle få minutter.

Der var under eventuelt stor spørgelyst blandt de 
fremmødte medlemmer, og bestyrelsen måtte svare 
på lidt af hvert. Men det skete alt sammen i en rolig 
atmosfære til alles tilfredshed.

De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden.

Generalforsamling - Forslag fra medlemmerne

Ad. 6. Forslag fra medlemmerne: 
Ad. 6.1 Forslag fra Finn Caspersen. Er beskrevet 
sammen med bestyrelsens forslag til vedtægtsæn-
dringer.

Ad. 6.2 Forslag fra Solveig Blytsø: Bestyrelse på-
lægges at gennemføre DGU´s medlemsundersøgel-
se i første halvdel af sæsonen 2011.

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da bestyrelsen 
lovede at gennemføre DGU’s medlemsundersøgelse 
i 2011. Af praktiske årsager havde bestyrelsen valgt 
at udskyde undersøgelsen til 2011. 

Ad. 6.3 Forslag fra Solveig Blytsø: At der opføres 
et skur til tordenly i området ved 14./15. hul.

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da bestyrelsen 
lovede at undersøge mulighederne for opførelse af 
tordenly på banen generelt. Der kan imidlertid ikke 
opsættes tordenly hvor man måtte ønske det. Der er 
særlige regler i forbindelse med afstand til å-linje mv. 
der skal tages hensyn til. 

Ad. 6.4 Forslag fra Lone Dyring: At det bliver tilladt 
at tage sin hund med på banen, når man skal spille 
en runde på par-3 banen eller 18-huls banen.

Forslaget blev sat til afstemning.
Et overvejende flertal stemte i mod forslaget, kun 17 
stemte for. Forslaget er dermed faldet.

Ad. 6.5 Forslag fra Bjarne Andersen: Kontingenter-
ne skal forblive på satser som for 2010. Kontingent 
for nye fleksmedlemmer i 2011 som af bestyrelsen 
foreslået + kr. 200,00.

Forslaget blev sat til afstemning.
Et overvejende flertal stemte imod Bjarne Andersens 
forslag. Forslaget er dermed faldet.

Ad. 6.6 Forslag fra Bjarne Andersen: Generalfor-
samlingen pålægger bestyrelsen, at der fremover 
foretages demokratiske valg til de enkelte bestyrel-
ser i klubbens fraktioner. 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da forslagsstil-
leren efter en længere debat trak sit forslag.

Ad. 6.7 Forslag fra Bjarne Andersen: Referaterne 
fra de afholdte bestyrelsesmøder i årets løb skal 
være tilgængelige for medlemmerne ved login på 
klubbens hjemmeside. 

Forslaget blev sat til afstemning.
60 stemte i mod forslaget, 25 stemte for. Forslaget er 
dermed faldet.

Ad. 6.8 Forslag fra Susanne Rønnov: Bestyrelsen 
pålægges at tage Dresscode-reglerne op til revision.

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da bestyrelsen 
efter en længere debat lovede en revision af Dres-
scode-reglerne i 2011.

Ekstraordinær Generalforsamling

Jørgen Smith fremlægger klubbens regnskab



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen var på valg:
Kasserer: Jørgen Smith.
Villig til genvalg.

Sekretær: Peter Breer-Mortensen. 
Ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem: René Andersen. 
Ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsens forslag:
Genvalg af Jørgen Smith.
Nyvalg af Leif Sønderstgård.
Nyvalg af Michael Juul.

Som suppleanter havde bestyrelsen foreslået:
1. suppleant: Steffen Hansen.
2. suppleant: Finn Nonbo.

Der var ikke andre kandidater og de opstillede kan-
didater modtog ”valget” med applaus.

Valg af revisor og suppleant blev igen:
Revisor:  Lars Bent Petersen.
Revisorsuppleant: Claus Schroll.

Under Eventuelt.
Finn Normann, herreklubbens afgående formand gik 
på talerstolen og fortalte om, at herreklubben hvert 
år har doneret et beløb til forskellige forbedringer på 
banen og i klubhuset. Under Finn’s formandskab i 
herreklubben er der akkumuleret et overskud på 
i alt 35.000 kr. Finn overrakte en check på beløbet 
til klubbens Kasserer Jørgen Smith. Pengene ind-
sættes på en juniorfond, og juniorudvalget kan så 
søge bestyrelsen om penge fra fonden til særlige ar-
rangementer eller træning mv. 

Formand Lars Juul takkede René Andersen for hans 
mangeårige arbejde i bestyrelsen. René har været 
ansvarlig for det sportslige område de sidste 10 år. 
Peter Breer-Mortensen blev takket for sine 4 år på 
posten som hon. sekretær. Takken til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer blev suppleret med 6 fl. vin.

Bestyrelsen
Straks efter generalforsamlingen konstituerede besty-
relsen sig. Posterne fordeler sig således: Formand: 
Lars Juul Jensen. Hon. sekretær: Henrik Karmark. 
Kasserer: Jørgen Smith. Per Stecher, Bane-/hus-
udvalg. Leif Sønderstgård, Sportsudvalg, fraktioner 
og turneringer. Michael Juul, Sponsorudvalg.

Check til ny juniorfond fra herreklubben v/Finn Normann. Jørgen Smith modtager cheken på bestyrelsens vegne


