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§ 6.
Ordinær generalforsamling.

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 kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kan-
didater, 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.
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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. 3.070,- pr. 1/2 år kr. 3.150,- pr. 1/2 år
Ynglinge kr. 1.820,- pr. 1/2 år kr. 1.890,- pr. 1/2 år
Juniorer kr. 1.070,- pr. 1/2 år kr. 1.110,- pr. 1/2 år
Par-3 bane kr. 950,- pr. 1/2 år kr. 990,- pr. 1/2 år

Long Distance kr. 3.000,- pr. år kr. 3.200,- pr. år
Fleksmedlemmer kr. 1.300,- pr. år kr. 1.300,- pr. år
Passive medlemmer kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år

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
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§ 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.
Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen i 
løbet af generalforsamlingsåret, indkalder besty-
relsen til en ekstraordinær generalforsamling, der 
skal afholdes inden fire uger efter udtrædelsen 
med valg til den pågældende bestyrelsespost for 
postens resterende periode. 
Bestyrelsen skal forvarsle afholdelsen af den 
ekstraordinære generalforsamling senest 21 
dage før afholdelsen. Forvarslet skal indeholde 
bestyrelsens forslag til kandidat til den pågæl-
dende bestyrelsespost. Medlemmernes forslag 
til kandidater skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før afholdelsen. Indkaldelse, 
afstemning og afholdelse sker på samme måde 
som til en ordinær generalforsamling. 
Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen 
efter 1. oktober kan bestyrelsen dog vælge at 
konstituere sig på den pågældende post med 
en konstitueret formand eller kasserer, og den 
pågældende konstituerede vil være på valg med 
eventuelle andre kandidater for en eventuel 
resterende valgperiode for formands- eller kas-
sererposten på førstkommende ordinære gene-
ralforsamling. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. 
Konstitueringen finder sted på et bestyrel-
sesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Omkonstituering kan finde sted. Udtræder sekre-
tæren af bestyrelsen i løbet af generalforsam-
lingsåret, 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.

ford.dk

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

ford.dk

22,2 km/l, CO2 104 g/km. 1.0 EcoBoost 140 hk (103 kW) med Auto-Start-Stop. Leveringsomk. 3.780 kr. A+

Standardudstyret omfatter: Sorte 16” alufælge med 12 eger. Radio/CD med AUX-indgang og USB-tilslutning. Ford SYNC 
med automatisk nødopkald. Øvre og nedre frontgrill i rød kontrastfarve på den sorte model. Sidespejlsdæksler i sort og rød 
kontrastfarve. Tag i sort eller rød kontrastfarve. Læderrat, gearstangsmanchet og læderhåndbremsegreb med røde syninger. 
Unikke velourmåtter med røde syninger. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

FIESTA RED EDITION

FR
A 185.330 kr.

FIESTA BLACK EDITION

FR
A 190.330 kr.

FORD FIESTA 1.0
140 HK EcoBoost
RED EDITION/
BLACK EDITION

Standardudstyret omfatter: 
Sorte 16” alufælge med 12 eger. Radio/CD med AUX-indgang og USB-
tilslutning. Ford SYNC med automatisk nødopkald. Øvre og nedre front-
grill i rød kontrastfarve på den sorte model. Sidespejlsdæksler i sort 
og rød kontrastfarve. Tag i sort eller rød kontrastfarve. Læderrat, gear-
stangsmanchet og læderhåndbremsegreb med røde syninger. Unikke 
velourmåtter med røde syninger. Bilerne er vist med ekstraudstyr. 

22,2 km/l, CO2 104 g/km. 1.0 EcoBoost 140 hk (103 kW) 
med Auto-A+ Start-Stop. 

Leveringsomk. 3.780 kr.

ford.dk

22,2 km/l, CO2 104 g/km. 1.0 EcoBoost 140 hk (103 kW) med Auto-Start-Stop. Leveringsomk. 3.780 kr. A+

Standardudstyret omfatter: Sorte 16” alufælge med 12 eger. Radio/CD med AUX-indgang og USB-tilslutning. Ford SYNC 
med automatisk nødopkald. Øvre og nedre frontgrill i rød kontrastfarve på den sorte model. Sidespejlsdæksler i sort og rød 
kontrastfarve. Tag i sort eller rød kontrastfarve. Læderrat, gearstangsmanchet og læderhåndbremsegreb med røde syninger. 
Unikke velourmåtter med røde syninger. Bilerne er vist med ekstraudstyr.
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FORD FIESTA 1.0
140 HK EcoBoost
RED EDITION/
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Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:

Kasserer: 
Christian Wennicke - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Frank Krüger - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Leif Sønderstgård - modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Christian Wennicke som kasserer

Genvalg af Frank Krüger

Nyvalg af Henrik Karlsen

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen

2. suppleant: Genvalg af Troels Haugsted

Vådrum med ét lag gipsLydisolerende og 
brandhæmmende gips

Skrue- og slagfast gips

unik lydreduktion allerede ved ét lag
Kun ét lag 15 mm fermacell i vådrum 30 kg i én skrue uden plugs

50 kg i én skrue med plugs

fermacell.dk 

Til håndværkeren der 
bruger hovedet!



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

Præsentation af bestyrelsens forslag til kasserer

Christian Wennicke
Jeg er 42 år, og stadig gift 
med cand. jur. Suzanne 
Wennicke. I juridiske kredse 
benævnt tålt ophold. Vi har 
tre børn: Cathrine 8, Chri-
stoffer 10 og Nicolai 16. 
Jeg har været medlem i 
Sydsjællands Golfklub si-
den 1. juni 2000, men har 
været passivt medlem 
som følge af bosættelse

i Grønland fra 2002 til 2005.
Jeg er opvokset og bosiddende i Næstved, Appe-
næs, og er i dag - på snart tiende år - medinde-
haver af et lokalt revisionsfirma med 15 ansatte. 
Tidligere var jeg ansat i Deloitte, København.
Jeg har siden min sidste skriftlige redegørelse i 
dette blad, bestået UEFA´s C-trænereksamen i 
fodbold, og er i dag cheftræner for årgang 2004 
(U11) i Næstved Idrætsforening. 
Er desuden fortsat involveret i mine børns klasse-
råd og dertil hørende aktiviteter som Fastelavnsfe-
ster og diskoteksaftener.
Ud over familien, golf, fodbold, mine tillidshverv, 
mine børns skolegang og mit arbejde, er min store 
lidenskab bridge. Bridge dyrkes på konkurrenceni-
veau, hvor jeg i dag, sammen med min hustru, spil-
ler i de Sjællandske Mellemrækker i Køge. En tur-
nering der løber fra september 2014 til april 2015. 
Med min baggrund som revisor, samt med god bal-
last fra nuværende og tidligere tillidshverv, mener 
jeg til fulde fortsat at kunne bidrage bestyrelsen 
med de kvalifikationer, som ønskes, ligesom jeg 
kan ”stå på mål” for den viden og erfaring, en be-
styrelsespost som kasserer indebærer. Jeg er en 
uformel person, let omgængelig, og i samtlige gø-
remål, sætter jeg altid kvalitet før kvantitet. 
Godt to år er nu gået, siden jeg blev valgt ind i be-
styrelsen i SSGM. Det har været en tid med store 
udfordringer og oplevelser - både gode og mindre 
gode. Min opstart i bestyrelsen var meget brat, og 
der var fra start meget vigtige opgaver, der skulle 
løses. Bestyrelsesarbejde i foreninger er ikke en 
nem opgave, og der er mange hensyn, der skal 
iagttages. Jeg synes, vi er på rette vej, og vi har 
en rigtig god og konstruktiv stemning i bestyrelsen, 
hvor vi samarbejder fint.
Jeg er glad for posten som kasserer i SSGM, og 
hvis generalforsamlingen ønsker det, så stiller jeg 
gerne op for to år mere.

Christian Wennicke



Frank Krüger
Jeg er 49 år og gift med Christina og sammen har vi Andrea på 11 år, vi bor i et 
dejligt hus i Kostræde Banker.
Jeg startede med at spille golf i 1996, og alle år som medlem af Sydsjællands 
Golfklub. Jeg har gennem mere 14 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 og vi skal fortsat have fokus på at klubbens økonomi hænger sammen, 

samtidig med at vi har råd til bibeholde den fantastiske bane vi har at spille golf på.
For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i et stort japansk firma, der hedder Epson, hvor jeg har 
ansvaret for salg af Printere til Business- og Retail-områderne i Danmark. Ud over golf er mine andre 
fritidsinteresser fotografi og motionsløb.

Frank Krüger

Præsentation af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer

Henrik Karlsen
Jeg er 56 år og gift med Helle. Vi har i alt 3 børn, hvoraf den yngste på 19 stadig bor 
hjemme. Vi er bosiddende i Næstved, hvor jeg er født og opvokset.

Til daglig arbejder jeg som politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politi, hvor jeg er vagtchef på vagtcentralen i Næstved, hvor jeg har det operative 
ansvar for politikredsen.

Jeg startede mit ”nye” liv som golfspiller i 2010. Jeg meldte mig ind i vores skønne 
klub og blev straks så grebet af det, at jeg smed fodboldstøvlerne på hylden. Jeg 
har været medlem af mange forskellige idrætsforeninger gennem livet; Men jeg har 
aldrig oplevet så positiv, venlig og imødekommende modtagelse som den jeg fik i 
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup. 

Jeg har bestyrelses erfaring via en årrække som formand for personaleforeningen ved Næstved Politi, 
formand for fritidsklubben ”Skallegården” i Næstved og seneste som formand for vores grundejerfor-
ening.

Mine styrker: Samarbejde, Helhedssyn og Handlekraftig.

Hvis jeg vælges til bestyrelsen, vil jeg arbejde for at bevare klubbens identitet og sjæl som vi kender den 
i dag, og for udvikling af klubben, så der til stadighed tiltrækkes nye og flere medlemmer. Vi skal være 
innovative og turde tænke ud af boksen. Være synlige for det omgivende samfund og afprøve nye ideer 
– også de lidt skæve af slagsen.

Henrik Karlsen



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

Bestyrelsen foreslår:
Nyvalg af revisor: Steffen Hartmann Hansen
Nyvalg af revisorsuppleant: Jørgen Steen Petersen

Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant

1. suppleant: Carsten Petersen
Jeg er engageret golfspiller, 39 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 marketing, 
og fortsætte det igangværende arbejde bl.a. omkring hvervning af medlem-
mer, 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

2. suppleant: Troels Haugsted
Jeg er 67 år, gik på pension i maj 2013 efter 43 år i politiet. Mit ”golfliv” startede 
i Grenaa i 1997 og siden 2007 har jeg været af Sydsjællands Golfklub.

Privat er jeg gift med Inge-Lise, der ligeledes er golfer. Sammen har vi søn-
nerne Michael og Thomas, som det også er lykkedes for os at gøre interes-
serede i golf. Begge er medlem af Sydsjællands Golfklub. Barnebarnet, Anna-
bella, er seneste skud på golfstammen.

Jeg blev sidste år valgt ind i bestyrelsen som suppleant, ligesom jeg blev 
formand for begynderudvalget. Som suppleant deltager jeg i bestyrelsesmø-
derne og er derved opdateret omkring bestyrelsesarbejdet, ligesom jeg har 
muligheden for direkte at informere bestyrelsen omkring arbejdet i begyn-
derudvalget, herunder at stille forslag til ændringer i optagelsen af nye med-
lemmer.
Netop forslag til begynderudvalgets arbejde er på programmet for sæsonen 
2015.

Troels Haugsted

Præsentation af bestyrelsens forslag til suppleanter


