
Generalforsamling 
Torsdag den 10. december 2015 kl. 19.30

Procedure for Generalforsamlingens afholdelse

Præsentation af bestyrelsens forslag til 
nye kontingentsatser, 

og nye bestyrelsesmedlemmer mv.

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB
UPRUUMOGENSTRUUMOGENS PENSTRUUMOGEN PR P

MOGENSTRUP

NYHEDSBREV 20. oktober 2015



§ 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 8 fleksmedlemmer, som har 1/5 stemme og kategori 9 
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. 
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2016:

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2016

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer kr. 3.150,- pr. 1/2 år kr. 3.250,- pr. 1/2 år
Ynglinge kr. 1.890,- pr. 1/2 år kr. 1.990,- pr. 1/2 år
Juniorer kr. 1.110,- pr. 1/2 år kr. 1.200,- pr. 1/2 år
Par-3 bane kr. 990,- pr. 1/2 år kr. 1.050,- pr. 1/2 år
Junior par-3 bane kr. 600,- pr. 1/2 år kr. 600,- pr. 1/2 år

Long Distance kr. 3.200,- pr. år kr. 3.300,- pr. år
Fleksmedlemmer kr. 1.300,- pr. år kr. 1.500,- 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

 - 13,5-21,3 km/l, CO2 122 - 171 g/km. 
Gældende for biler indregistreret inden 31/12 2015. Ekskl. levering (3.780 kr.). Bilen kan være vist med ekstraudstyr. 
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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-

Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

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

Formand: 
Allan Jørgensen - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Henrik Karmark - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Per Stecher - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Allan Jørgensen som formand
Genvalg af Henrik Karmark
Nyvalg af Christian Sørensen

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

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.
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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 Formand

Allan Jørgensen
Jeg er 58 år, gift i 32 år 
med Solveig og har 3 ude-
boende børn.

Født og opvokset i Næst-
ved hvor jeg har boet i 50 
år. De seneste 8 år har vi 
boet i Ulse ved Haslev.

Startede med at spille golf i 
Næstved Golfklub, hvor jeg 
var medlem i 16 år mens vi 
boede i Karrebæksminde.

I slutningen af 90’erne var jeg i en periode be-
styrelsesformand i Næstved Golfklub. Jeg og et 
team af bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind, 
efter at klubben var ved at gå ned. Tilgangen af 
medlemmer steg og økonomien kom på plads. 
Da familien flyttede til Ulse i 2007 meldte jeg mig 
ind i Sydsjællands Golfklub, hvor jeg har spillet 
siden. Er også medlem i herreklubben.

Jeg har ledelseserfaring fra jobs som admini-
strerende direktør igennem 25 år, og min besty-
relseserfaring stammer fra 35 bestyrelsesposter 
heraf 13 i udlandet.

Lokalt har jeg arbejdet som direktør for Noven-
co i perioden 2000-2005, og siddet i bestyrelsen 
i EUC Sjælland, Næstved Golfklub, Næstved 
Boldklub, Peugeot Næstved, Elmodan og Lyng-
kilde. I dag arbejder jeg som selvstændig.

Jeg ser hovedopgaverne i klubbens bestyrelse 
at være følgende:

1. Sikre det bedst mulige sammenhold.

2. Sikre et økonomisk fundament der giver de   
 bedst mulige forhold for medlemmerne. 

 Antal medlemmer, greenfees og sponsorer   
 er nøgleordene.

3.  En god og smuk bane er fundamentet for det  
 hele. 

Mit slogan er: Man løfter bedst i flok.
Allan Jørgensen



Henrik Karmark
Jeg er 43 år gammel og gift med Gitte, som også er aktiv i klubben. Vi har 
tilsammen 4 dejlige børn. Jeg er født og opvokset i Næstved og har været 
medlem af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup siden 2004.

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

I det daglige arbejder jeg som direktør i Nordea i Næstved med ansvar for 
erhverv i området syd for Ringsted og til Gedser og Nakskov samt Møn.

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 
ambitioner, en klub der har plads til bredden og en klub hvor medlemmerne 
kommer og nyder deres passion for golfen.

Henrik Karmark

Præsentation af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer

Christian Sørensen
Jeg er 36 år og fra Sorø, bosat i Næstved siden 1998 og med min kæreste 
gennem lige så lang tid, har vi tre piger på hhv. 5, 6 og 11 år. Jeg er uddannet 
revisor og har netop besluttet at give revisorbranchen en chance mere, efter 
små 2 år som regnskabschef i en internationalt orienteret virksomhed. Der-
udover udfører jeg i begrænset omfang regnskabsmæssig assistance ad hoc.  

I starten af 90’erne spillede jeg nogle år som junior i Sorø Golfklub, efter et 
”aktiv ferie” tilbud. Så kom studiet og siden arbejde, hus og børn ind i billedet 
og der gik mange år uden golf, inden jeg i 2012 besøgte åbent hus arran-
gementet her i Mogenstrup og hurtigt blev indmeldt. Jeg spiller i sæsonen 
mindst en ugentlig runde i Mogenstrup og et par håndfulde turneringer/runder 
på fremmede baner. 

For at have de rette tilbud til medlemmerne, og i den rette kvalitet, skal vi i 
første omgang tiltrække og fastholde medlemmer. Tiltag rettet mod de unge, 
syntes jeg er særligt vigtige, for når interessen først er skabt, så er golf ikke 
en aktivitet man gerne slipper igen, eller også vender man tilbage. Synlighed i 
området og oplysning om, at golf ikke nødvendigvis behøver at tage 4-6 timer, 
er også meget vigtige fokuspunkter.

Som eventuelt bestyrelsesmedlem, håber jeg at kunne bidrage konstruktivt til 
den udvikling der skal til, for at klubben fortsat vil være et attraktivt aktivitets-
tilbud, til nye såvel som nuværende golfspillere.

Christian Sørensen



Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Steffen Hartmann Hansen - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Jørgen Steen Petersen - modtager genvalg

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

Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant

1. suppleant: Carsten Petersen
Jeg er engageret golfspiller, 40 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 medvirke til at klubben kommer endnu mere på det lokale og re-
gionale scorekort. Samtidig har jeg det som fortsat målsætning at bidrage til 
videreudviklingen af klubben og klublivet, der hvor jeg aktivt og konstruktivt 
har mulighed for det! 

Carsten Petersen

2. suppleant: Troels Haugsted
Jeg er 68 år og pensionist siden 2013. Mit ”golfliv” begyndte i Grenaa i 1997 
og siden 2007 har jeg været medlem af Sydsjællands Golfklub.

Jeg er gift med Inge-Lise, der ligeledes er golfer. Det samme er sønnerne 
Michael og Thomas, ligesom barnebarnet, Annabella, er seneste skud på golf-
stammen.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant i 2013, og samtidig blev jeg 
formand for begynderudvalget.

Som suppleant deltager jeg i bestyrelsesmøderne og bliver dermed direkte 
opdateret omkring bestyrelsesarbejdet. Jeg har ligeledes mulighed for at 
informere bestyrelsen omkring arbejdet i begynderudvalget, samt blive infor-
meret om de tiltag, bestyrelsen har vedrørende begynderne.

Netop arbejdet med nye medlemmer er vigtigt for klubben, idet dette er hele 
fundamentet for, at klubben kan opretholde medlemstallet.

Jeg vil derfor også i 2016 har fokus på netop dette område.

Troels Haugsted

Præsentation af bestyrelsens forslag til suppleanter


