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§ 6.
Ordinær generalforsamling.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Mogenstrup hvert år i december måned senest den 15. 
december. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 10 dages varsel. Ind-
kaldelse sker ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus og på hjemmesiden, eller 
”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og 
medlemmerne, revideret regnskab samt budgetforslag.
Forslag fra bestyrelsen, herunder til genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
skal være opslået i klubhuset og lagt på hjemmesiden senest 20. oktober. 
Forslag fra medlemmerne, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. november. 
For alle forslags vedkommende gælder, at indkaldelsen skal gengive forslagets væsentligste dele. 
Såfremt der er tale om forslag til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning, skal i indkaldelsen 
udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes § 15, respektive § 16.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter 
er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
Alle medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, og som ikke er i kontingentrestance, 
har hver én stemme, dog ikke kategori 7 fleksmedlemmer, som har 1/5 stemme og kategori 8 
passive, som ikke har stemmeret.
Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig 
afstemning efter følgende afstemningsmetode: 
Der stemmes om samtlige ledige kampvalgsposter på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem 
kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kan-
didat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes 
efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
På ethvert fremmødt stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem stemme for mere end to andre ved 
fuldmagt, uanset deres stemmevægt.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og under-
skrives af dirigenten.

§ 9.
Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet 
der årligt afgår 3 medlemmer.
Valg af formand og kasserer foretages direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv med sekretær. 
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmed-
lemmer på lige årstal.
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.
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
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Ad. 4. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud. 
Bestyrelsens forslag til kontingent og indskud for 2014:

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2014

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer kr. 2.970,- pr. 1/2 år kr. 3.070,- pr. 1/2 år
Pensionister kr. 2.970,- pr. 1/2 år kr. 3.070,- pr. 1/2 år
Ynglinge kr. 1.740,- pr. 1/2 år kr. 1.820,- pr. 1/2 år
Juniorer kr. 1.020,- pr. 1/2 år kr. 1.070,- pr. 1/2 år
Par-3 bane kr. 900,- pr. 1/2 år kr. 950,- pr. 1/2 år

Long Distance kr. 2.700,- pr. år kr. 3.000,- pr. år
Fleksmedlemmer kr. 1.200,- pr. år kr. 1.300,- pr. år
Passivt medlem kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år
Indskud kr. 5.400,- kr. 40,-

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

www.bj-s.dk



Velkommen
i Jyske Bank

Jyske Bank er ikke helt som de andre. Kig selv forbi og se – 
og duft og smag og mærk. For selv hvis du bare skal ind og 
hæve en hund, sker der jo ikke noget ved, at du også bliver 
en oplevelse rigere…

Østergade 2 • Næstved • Tlf. 89 89 13 40

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: 
Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer:

Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende vedtægter.
Rød tekst slettes fra vedtægterne. 
Grøn tekst tilføjes til vedtægterne.

NB; § uden ændringsforslag er ikke 
medtaget, og § med ændringsforslag 
er ikke nødvendigvis præsenteret 
i deres helhed, dvs. alle ændrings-
forslag er selvfølgelig med, men afsnit 
uden ændringsforslag er ikke nødven-
digvis med i den følgende tekst.

§ 4.
Indskud og kontingent.

Indskud for optagelse i klubben og års-
kontingent for medlemskab fastsættes 
årligt af generalforsamlingen for det føl-
gende kalenderår efter bestyrelsens ind-
stilling. 
Ved overgang fra aldersbetinget med-
lemskab til voksent medlemskab, betales 
det indskud, der var gældende ved ind-
meldelsen der er gældende ved over-
gangstidspunktet. Indskuddet betales 
med begyndelsen af den kontingent-
termin hvor voksent medlemskabet ind-
træder. Har medlemmet været udmeldt, 
anvendes gældende indskud på genind-
trædelsestidspunktet. Dog er mindste 
indskud kr. 5.400.
Overgang til en anden medlemskategori, 
der ikke er aldersbetinget, herunder 
optagelse som fuldgyldigt medlem, kan 
ske som anført i § 3, dog mod betaling af 
evt. fornødent indskud. Har medlemmet 
allerede betalt indskud optages vedkom-
mende som fuldgyldigt medlem uden-
yderligere indskud.
Indskud og kontingent tilbagebetales 
ikke ved ophør af medlemskab. Ved 
overgang til et medlemskab med lavere 
kontingent godskrives evt. overskydende 
kontingent.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer



Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Formand: Peter M. Floridon - modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Henrik Karmark - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Per Stecher - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Nyvalg af Troels Haugsted til formandsposten
Genvalg af Henrik Karmark
Genvalg af Per Stecher
Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Frank Krüger
2. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen

Præsentation af bestyrelsens forslag til ny formand
Troels Haugsted
Jeg er 66 år, gik på pension den 1. maj 2013 efter 43 
år i politiet. Mit ”golfliv” startede i 1997 i Grenaa og 
siden 2007 har jeg været medlem af Sydsjællands 
Golfklub.

Privat er jeg gift med Inge-Lise, der ligeledes er golfer. 
Sammen har vi sønnerne Michael og Thomas, som 
det også er lykkedes for os at gøre interesseret i golf. 
Begge er medlem af Sydsjællands Golfklub. Barne-
barnet, Annabella, er seneste skud på golfstammen.

Jeg stiller op som formand med håbet om og troen 
på, at jeg kan medvirke til at alle igen synes Syd-
sjællands Golfklub er deres klub, en klub, som alle vil 
gøre en indsats for.

I disse tider, hvor trenden er at flere og flere klubber 
sløjfer indskuddet, er jeg ikke i tvivl om, at vi vil se 
mange som ”surfer rundt” for at finde den klub hvor 
banen er god, og hvor de finder sig bedst til rette. Det 
er derfor vigtigt for Sydsjællands Golfklub at fremstå 
som en samlet enhed med gode forhold, såvel på 
som uden for banen.

Troels Haugsted



Henrik Karmark
Jeg er 41 år gammel og gift med Gitte, som også er aktiv i klubben. Vi har til 
sammen 4 dejlige børn, hvoraf foreløbig en også er bidt af golfen. Jeg er født 
og opvokset i Næstved og har været medlem af Sydsjællands Golfklub Mogen-
strup siden 2004, og ser fem til at fejre ”mit” første jubilæum med klubben.

Jeg spiller herredag om tirsdagen og benytter herudover enhver lejlighed til at 
komme af sted på en runde golf. 

I det daglige arbejder jeg i København som Storkundechef i Nordea Realkredit 
og servicerer Nordea’s største kunder.

Jeg har de senere år været sekretær i bestyrelsen og har i den sidste periode 
brugt en del tid på design og udvikling af klubbens hjemmeside – et arbejde jeg 
håber at kunne fortsætte i fremtiden – så klubbens hjemmeside hele tiden kan 
fremstå moderne og imødekommende.

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde for klubben og sikre at vi kommer sikkert og 
stabilt videre. Jeg ønsker at være med til at skabe en klub, hvor medlemmerne 
er glade for at komme. En klub der er visionær, en klub der har sportslige ambi-
tioner, en klub der har plads til bredden og en klub hvor medlemmerne kommer 
og nyder deres passion for golfen.

Henrik Karmark

Per Stecher
Jeg er 46 år og gift med Lene. Jeg startede med at spille golf som junior 
i Silkeborg Golfklub. I 1994 flyttede jeg til Næstved hvor jeg startede som 
afdelingsdirektør i Jyske Bank. I 1995 blev jeg medlem af Sydsjællands 
Golfklub. Jeg spiller hver lørdag morgen med ”drengene” og herredag om 
tirsdagen. 

Jeg er næstformand for Svovlstikkerne, en velgørende forening der samler 
penge ind - vi gav 347 julepakker til dårlig stillede børnefamilier i Sydsjælland 
sidste år. Vi giver et lille lys i mørket. 

Efter at have deltaget i sponsorudvalg og været suppleant blev jeg valgt til 
bestyrelsen i 2006. De seneste år har jeg haft ansvaret for bane/hus.

Først på året traf jeg beslutning om ikke at genopstille til bestyrelsen, der 
primært var begrundet i at jeg ikke længere kunne indestå for arbejdet. 
Klubben har p.t. en stor udfordring mht. at få samlet medlemmerne og gen-
finde den ”gode stemning”. På opfordring genopstiller jeg for at få konti-
nuitet i klubbens udvikling i den svære økonomiske tid. Det er vigtigt at vi får 
en god dialog i klubben, både mellem medlemmer - og mellem medlemmer 
og bestyrelse - en dialog der skal gå begge veje og foregå på en god og 
sober måde. Der har været alt for meget snak og rygtedannelser (”mudder-
kastning”), hvor involverede parter ikke har haft god og konstruktiv dialog 
med hinanden. Jeg vil arbejde positivt for den gode dialog og den gode 
stemning i klubben. Bestyrelsen må invitere grupper af medlemmer til en 
dialog om ønsker for klubbens fremtid.

Per Stecher

Præsentation af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer



Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Per Birk-Sørensen - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Claus Schroll - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalgvalg af revisor: Per Birk-Sørensen
Genvalg af revisorsuppleant: Claus Schroll

Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant

2. suppleant: Carsten Petersen
Jeg er engageret golfspiller, 38 år og har været medlem i golfklubben siden 
1989. Som marketingkoordinator på Idrætshøjskolen Bosei i Præstø nyder 
jeg via salg og markedsføring at forene forskellige menneskers passion for 
kultur og idræt. 

Som genopstillende suppleant til klubbens bestyrelse, ser jeg frem til fortsat 
at kombinere min interesse for golf med mine evner inden for salg og mar-
keting, og fortsætte det igangværende arbejde bl.a. omkring hvervning af 
medlemmer, styrkelse af klubbens profil i lokalområdet og udvikle Facebook- 
siden, og dermed bidrage til at klubben kommer endnu mere på det lokale 
og regionale scorekort!

Carsten Petersen

1. suppleant: Frank Krüger
Jeg er 48 år og gift med Christina og sammen har vi Andrea på 10 år, og bor 
i et dejligt hus i Kostræde Banker.

Jeg startede med at spille golf i 1996, og alle år som medlem af Sydsjæl-
lands Golfklub. Jeg har gennem mere end 13 år været en del af klubbens 
Turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt mig at fortsætte med, da det er dejligt 
at kunne hjælpe lidt til i klubben, ved at være turneringsleder nogle gange 
om året. 

Ting jeg har lyst til at arbejde med for Sydsjællands Golfklub er blandt andet 
opgaven med at skaffe flere nye medlemmer til klubben, samt opgaver 
omkring sportsudvalg og Eliten. En anden vigtig opgave, jeg vil lægge vægt 
på er at vores klub fortsat skal være et godt sted at spille golf, og der skal 
være plads til alle.

For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i et stort japansk firma, der hedder 
Epson, hvor jeg har ansvaret for salg af Storformatprintere i Danmark. Ud 
over golf er mine andre fritidsinteresser fotografi, tennis og motionsløb.

Frank Krüger

Præsentation af bestyrelsens forslag til suppleanter
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Kan du heller
ikke få udstyr
nok?

FORD FOCUS EDITION
Mere udstyr for pengene
Focus Edition med masser af udstyr adskiller sig både udvendig og indvendig
med bl.a. 16” alufælge, 2-zoners klimaanlæg og unikt sædeindtræk. Men
der er også tænkt på de praktiske detaljer, så som midterkonsol med stort
opbevaringsrum og armlæn samt de smarte dørkantsbeskyttere som kun er
synlige når dørene åbnes.

FORD FOCUS EDITION ECOBOOST FRA 224.490 KR.
ELLER FINANSIERET FRA 2.495 KR./MD.

Oplev alle Fords teknologier
hos din Ford forhandler.

Holsted Park 2
4700 Næstved
Tlf: 55 72 14 14
www.selandia-auto.dk

Selandia
Automobiler A/S
Selandia
Automobiler A/S

Ford Focus Edition 1,0 EcoBoost 100 hk 5-dørs finansieret via Ford Credit: 228.170 kr. inkl.
levering (3.680 kr.), udbetaling 45.634 kr., samlet kreditbeløb 182.536 kr., løbetid 96 mdr.,
variabel debitorrente 4,06%, ÅOP 7,2%, samlede kreditomkostninger 56.984 kr., samlet beløb
der skal betales tilbage 239.520 kr. Ford Credits forretningsbetingelser og kreditvurderingskrav
er gældende. Bilen skal kaskoforsikres. Der opnås en lavere rente når låneperioden er 84 mdr.
eller kortere. Betaling via Nets forudsættes ellers tillægges et gebyr på 25 kr. pr. betaling.
Gældende indtil 31/12 2013. Bilen er vist med ekstraudstyr.

 -  CO2 88-146 g/km, brændstoføkonomi 15,9-29,4 km/l
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Selandia Automobiler A/S
Holsted Park 2 • DK - 4700 Næstved

Telefon +45 55 72 14 14
Fax +45 55 77 10 06

selandia@selandia-auto.dk
www.selandia-auto.dk

Feel the difference

Næstved   I   Slagelse   I   Ringsted   I   Sorø

ford.dk


