
Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2014

KL. 19.30 I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen

sekretær

Ad. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår: Jeanette Wincentz Andersen.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formand Allan Jørgensen.
Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Christian Wennicke.
Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlems-
kontingenter.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2015:

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
Passivt medlem 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



Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen forslag.

Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Henrik Gustafsson til 
vedtægtsændringer:
Oprettelse af ny medlemskategori: Junior 
Par-3 bane medlem
Forslaget begrundes med: Ideen med opret-
telsen af dette medlemskab er at tiltrække 
nye medlemmer blandt de helt unge. De nye 
medlemmer anvender ikke stor bane, hvorfor 
det vil give god mening at de ikke skal beta-
le det samme som dem der gør, og slet ikke 
mere end et Par-3 bane voksen medlemskab 
koster. Det er min vurdering at kontingentet i 
sin nuværende form kan være med til at af-
holde nye medlemmer fra at prøve sporten. 

Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende.
Rød tekst slettes fra vedtægterne. 
Grøn tekst tilføjes vedtægterne.
Den følgende § er ikke gengivet i sin fulde 
ordlyd, kun tekst med ændringer er medtaget.

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlems-

forhold.
Klubbens medlemmer er opdelt i følgende 
medlemskategorier:
1. Juniorer (18 år og derunder).
2. Junior par-3 bane medlem (18 år og der- 
    under).
2. 3. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
3. 4. Voksne (fra og med 26 år).
4. 5. Pensionister (fra og med 67 år).
5. 6. Langdistancemedlemmer.
6. 7. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlem-
        mer med greenfee-ret (fra og med 19 år).
7. 8. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer
        (fra og med 19 år).
8. 9. Passive medlemmer.

Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4 
og 5. 1, 3, 4, 5 og 6. Begrænset medlemska-
tegori er 6. og 7 7. og 8 Passiv medlemska-
tegori er 8. 9.

Ad kategori 1 og 2. 1 og 3: Aldersbetingede 
medlemskategorier. Har stemmeret på gene-
ralforsamlingen, forudsat at medlemmerne er 
personligt myndige.

Ad kategori 2: Aldersbetinget medlemskate-
gori. Fleksmedlemmer (par-3 bane medlem-
mer) med fri ret til at spille par-3 banen, og 
har stemmeret på generalforsamlingen, for-
udsat at medlemmerne er personligt myndi-
ge. Har ret til frit spil på klubbens par-3 bane, 
har adgang til klubbens arrangementer og 
faciliteter. Fleksmedlemmer modtager DGU-
kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer 
har ret til at spille greenfee på 18 huls banen, 
men har ikke krav på rabatordninger på gre-
enfeepriserne. 

Ad kategori 3 og 4. 4 og 5: Fuldgyldige med-
lemskategorier, har alle medlemsrettigheder.
Ad kategori 5. 6: Langdistancemed. osv.
Ad kategori 6. 7: Fleksmed. par-3 bane osv.
Ad kategori 7. 8: Fleksmed. osv.
Ad kategori 8. 9: Passive osv.
Resten uændret.
Forslag til kontingent pr. halvår kr. 600,-.

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 

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

Ad. 9. Eventuelt



Bestyrelsen opstiller Christian Wennicke 
til kasserer

Jeg er 42 år, og 
stadig gift med 
cand. jur. Suzan-
ne Wennicke. 

I juridiske kredse 
benævnt tålt op-
hold. 

Vi har tre børn: 
Cathrine 8, Chri-
stoffer 10 og Ni-
colai på 16. 

Jeg har været medlem i Sydsjællands 
Golfklub siden 1. juni 2000, men har væ-
ret passivt medlem som følge af bo-
sættelse i Grønland fra 2002 til 2005.

Jeg er opvokset og bosiddende i Næstved, 
Appenæs, og er i dag - på snart tiende år - 
medindehaver af et lokalt revisionsfirma med 
15 ansatte. Tidligere var jeg ansat i Deloitte, 
København.

Jeg har, siden min sidste skriftlige redegørel-
se i dette blad, bestået UEFA´s C-trænerek-
samen i fodbold, og er i dag cheftræner for 
årgang 2004 (U11) i Næstved Idrætsforening. 

Er desuden fortsat involveret i mine børns 
klasseråd og dertil hørende aktiviteter som 
Fastelavnsfester og diskoteksaftener.

Ud over familien, golf, fodbold, mine tillids-
hverv, mine børns skolegang og mit arbejde, 
er min store lidenskab bridge. Bridge dyrkes 
på konkurrenceniveau, hvor jeg i dag, sam-
men med min hustru, spiller i de Sjællandske 
Mellemrækker i Køge. En turnering der løber 
fra september 2014 til april 2015. 

Med min baggrund som revisor, samt med 
god ballast fra nuværende og tidligere til-
lidshverv, 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 bestyrelsespost 
som kasserer indebærer. Jeg er en uformel 
person, let omgængelig, og i samtlige gøre-
mål sætter jeg altid kvalitet før kvantitet. 

Godt to år er nu gået, siden jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen 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. Bestyrelsesarbej-
de i foreninger er ikke en nem opgave, og der 
er mange hensyn, der skal iagttages. Jeg sy-
nes, 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



Bestyrelsen opstiller Frank Krüger til 
bestyrelsen

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 her 
i Mogenstrup.

Jeg har gennem mere end 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 Sydsjæl-
lands 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, sam-
tidig med at vi har råd til at 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

Bestyrelsen opstiller Henrik Karlsen til 
bestyrelsen

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 Lol-
land-Falsters Politi, hvor jeg er vagtchef på 
vagtcentralen i Næstved, hvor jeg har det ope-
rative 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 fodbold-
støvlerne på hylden. 

Jeg har været medlem af mange forskellige 
idrætsforeninger gennem livet; Men jeg har 
aldrig oplevet så positiv, venlig og imødekom-
mende modtagelse som den jeg fik i Sydsjæl-
lands 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 grundejerforening.

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



Bestyrelsen opstiller Carsten Petersen 
som 1. suppleant

Jeg er engage-
ret golfspiller, 39 
år og har været 
medlem i golf-
klubben siden 
1989. 

Som marketing-
koordinator på 
Idrætshøjskolen 
Bosei i Præstø 
nyder jeg via 
salg og markeds-
føring 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 igang-
værende arbejde bl.a. omkring hvervning af 
medlemmer, styrkelse af klubbens profil i lo-
kalområdet og udvikle Facebook-siden, og 
dermed bidrage til at klubben kommer endnu 
mere på det lokale og regionale scorekort!

Carsten Petersen

Bestyrelsen opstiller Troels Haugsted 
som 2. suppleant

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 
medlem her i 
Syds jæ l l ands 
Golfklub Mogen-
strup.

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 interesserede 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 bestyrelsesmøderne og er derved opda-
teret omkring bestyrelsesarbejdet, ligesom 
jeg har muligheden for direkte at informere 
bestyrelsen omkring arbejdet i begynderud-
valget, herunder at stille forslag til ændringer 
i optagelsen af nye medlemmer.

Netop forslag til begynderudvalgets arbejde 
er på programmet for sæsonen 2015.

Troels Haugsted
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2013/2014

Revisors erklæring
Til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Resultatopgørelse, balance og noter, der er udarbejdet på grundlag af Sydsjællands Golfklubs bogføring, 
er dags dato revideret af undertegnede revisor.

Der er foretaget stikprøvevis kontrol af et antal bilag, ligesom beholdningernes tilstedeværelse er konstateret, 
i det der er foretaget afstemning med kontoudtog fra bank.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Næstved, den 24. november 2014

Per Birk-Sørensen             Christian M. Wennicke
revisor               kasserer


