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Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: 
Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer - generalforsamlingen stemte for alle bestyrelsens forslag, 
men de særlige regler mht. vedtægtsændringer betyder at forslagenes endelige vedtagelse først 
kan ske på den ekstraordinære generalforsamling den 29. december kl. 18.00.

Ad. 6. Forslag fra medlemmerne: 

Ad. 6.1 Forslag fra Peter Skov.
1. Det pålægges bestyrelsen at halvere den nuværende gæld i Sydsjællands Golfklub inden for 7 
år (2018).
2. Kontingentet skal ikke hæves i samme periode.
Begrundelse for forslaget:
Ad 1. Da vi ikke fremover kan forvente at opretholde det samme antal medlemmer, på grund af den 
økonomiske situation i samfundet, vil det være nødvendig at nedbringe klubbens gæld for at stå 
stærkere fremover.
Ad 2. Gælden skal ikke afvikles ved kontingentforhøjelser, men med nedskæringer. 

Afstemning - skriftlig: 7 for, 132  imod og 6 blanke / ugyldige - forslag faldet.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår: Lars Urup - Lars Urup blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsam-
lingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 6.
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen..
Der var 97 fremmødte stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 46 fuldmagter - i alt 143 
stemmer. 
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer 
er repræsenterede på generalforsamlingen, 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 forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes der en ny general-
forsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan 
her vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, uanset disses antal. 
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formand Lars Juul Jensen - der var ingen spørgsmål til beretningen.
Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Jørgen Smith - Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og med-
lemskontingenter - Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2012:
Nuværende: Bestyrelsens forslag:

Seniorer kr. 2.820,- pr. 1/2 år kr. 2.880,- pr. 1/2 år
Pensionister kr. 2.760,- pr. 1/2 år kr. 2.880,- pr. 1/2 år
Ynglinge kr. 1.620,- pr. 1/2 år kr. 1.680,- pr. 1/2 år
Juniorer kr. 990,- pr. 1/2 år kr. 1.020,- pr. 1/2 år
Par-3 bane kr. 840,- pr. 1/2 år kr. 870,- pr. 1/2 år

Long Distance kr. 2.500,- pr. år kr. 2.600,- pr. år
Fleksmedlemmer kr. 1.200,- pr. år kr. 1.200,- pr. år
Passivt medlem kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år
Indskud kr. 5.400,- kr. 5.400,-
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Ad. 6.2 Forslag fra Finn Olsen:
Bestyrelsen opfordres til inden næste sæson, at aftale spilleret med vores geografiske nære klubber, 
Næstved og Rønnede. 
Ordningen kunne udformes som et betalt tilvalg for fuldgyldige medlemmer.
Afstemning - skriftlig: 48 for, 60  imod og 35 blanke / ugyldige - forslag faldet.

Ad. 6.3 Forslag fra Ivan Mikkelsen:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder fra 1. 
januar 2012 lægges på hjemmesiden.

Afstemning - skriftlig: 90 for, 47  imod og 6 blanke / ugyldige - forslag vedtaget.

§ 9.
Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet 
der årligt på lige år afgår 4 medlemmer og på ulige år afgår 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonsti-
tuering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af general-
forsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10.
Bestyrelsens kompetence og arbejdsform.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 
4 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Klubben tegnes af formanden i forening med et to af bestyrelsens medlemmer eller 3 4 bestyrelses-
medlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

-  -  -  -  -  -
NB: Jeg skal gøre opmærksom på, at uagtet om forslaget til ændring i § 9 (antallet af bestyrelses-
medlemmer) vedtages eller ej, er forslaget til ændring i § 10 et selvstændigt forslag; altså selvom 
bestyrelsen fortsat består af 6 medlemmer. Det skal nemlig ses i sammenhæng med at formanden 
ikke længere er generalforsamlingsvalgt og de bemyndigelser bestyrelsen i øvrigt har i vedtæg-
terne. 

Finn Caspersen
Afstemning - skriftlig: 81 for, 20 imod og 42 blanke / ugyldige - forslag faldet.

Afstemning - enstemmigt vedtaget: - endelige vedtagelse kan først ske på den ekstraordinære 
generalforsamling den 29. december.

Afstemning - enstemmigt vedtaget: - endelige vedtagelse kan først ske på den ekstraordinære 
generalforsamling den 29. december.

Ad. 6.4 Forslag fra Finn Caspersen. 
Forslag til vedtægtsændringer i § 9 og § 10.
Tekstens farve betyder følgende: Sort tekst er de nuværende vedtægter. Rød tekst er de nuværende 
vedtægter, der foreslås slettet i vedtægterne. Grøn tekst foreslås tilføjet til vedtægterne.
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Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Formand: Lars Juul Jensen - Modtager genvalg.
Sekretær: Henrik Karmark - Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Per Stecher - Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Michael Juul udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Lars Juul Jensen.
Genvalg af Henrik Karmark.
Genvalg af Per Stecher.
Nyvalg af Martin Voltzmann.

Ad. 7.1 
Jan Stampe Hønnerup opstilles som kandidat til bestyrelsen af Peter M. Floridon

Ad. 7.2 
Peter M. Floridon opstilles som kandidat til bestyrelsen af Jan Stampe Hønnerup
Afstemning - skriftlig: Lars Juul Jensen og Jan Stampe Hønnerup fik færrest stemmer, og 
blev dermed ikke valgt ind i bestyrelsen.

Peter M. Floridon
Formand

Henrik Karmark
Sekretær

Jørgen Smith
Kasserer

Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig med følgende sam-
mensætning

Per Stecher
Bane-/Husudvalg

Leif Sønderstgård
Sportsudvalg

Martin Voltzmann
Elite 



Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor:  Lars Bent Petersen.
Revisorsuppleant: Claus Schroll.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Der var ingen modkandidater, og de opstillede blev valgt med applaus

Ad. 9. Eventuelt.
Den efterfølgende tekst er ikke gengivet i den fulde ordlyd, men er afkortet af redaktionen.
Ad. 9.1 
Bent Sthur, formand for Herreklubben overrakte en check til klubbens kasserer på kr. 20.000. Beløbet 
er øremærket til fornyelse af ”Nielsens Bro”, beløbet rækker ikke til en ny bro, men to af klubbens 
sponsorer P.K. Jeppesen og Børge Jakobsen & Søn, som skal medvirke til byggeriet sponserer resten 
af omkostningerne - en gratis bro til klubben, der fortsat skal bære navnet ”Nielsens Bro”.
Ad. 9.2
Peter. S. Mindede om at bestyrelsen på sidste års generalforsamling lovede at i forbindelse med 
opførelse af ny maskinhal ved 13. green, skulle der etableres et tordenly, og bestyrelsen ville se på 
mulighederne for opsættelse af lynafleder på toiletbygningen. 
Per Stecher fra bestyrelsen, orienterede om at byggeriet af hallen er udskudt, men når den står 
færdig vil der selvfølgelig være et tordenly der. Lynafleder er endnu ikke opsat på toiletbygningen.
Ad. 9.3
John M, var ikke tilfreds med at hans søn som Fleksmedlem, ikke kunne opnå rabatten som gæst til 
medlem. Som følge heraf bliver sønnen medlem i en billig svensk klub til næste år, og kan dermed 
få rabat som gæst til medlem. 
Jørgen Smith fra bestyrelsen, orienterede om at bestyrelsen blot følger DGU’s anbefaling om at 
fleksmedlemmer ikke opnår de samme rettigheder som fuldgyldige medlemmer. Jørgen Smith til-
føjede at han ikke syntes at det var OK at man meldte sig ind i en billig svensk golfklub som man 
ikke agter at besøge.
Ad. 9.4
Jørgen Smith fra bestyrelsen, takkede afgående formand Lars Juul Jensen for hans indsats i besty-
relsen. Tak for godt samarbejde!
Ad. 9.5
Finn O. opfordrede bestyrelsen til at kigge fremad.
Afslutning
Jørgen Smith takkede dirigenten Lars Urup for god ledelse af generalforsamlingen, og takkede de 
fremmødte medlemmer for deres deltagelse.

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Steffen Hansen.
2. suppleant: Finn Nonbo.
Da Jan Stampe Hønnerup var opstillet til bestyrelsen, men ikke blev valgt til bestyrelsen, fik han 
muligheden for at opstille som suppleant, hvilket han ønskede.
Lars Juul Jensen ønskede ikke at opstille som suppleant
Afstemning - skriftlig: 
Jan Stampe Hønnerup fik flest stemmer og blev hermed 1. suppleant.
Steffen Hansen fik næstflest stemmer og blev hermed 2. suppleant.
Finn Nonbo fik færrest stemmer og blev hermed ikke valgt.


