
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP 

REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 42. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
TORSDAG DEN 10. DECEMBER 2015 

 

Der var 72 fremmødte stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 2 gyldige fuldmagter 
- i alt 74 stemmer af 731 mulige.  

Formanden, Allan Jørgensen (AJ), bød velkommen og henviste til den udsendte dagsorden.  

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. 

Ad. 1. Valg af dirigent. 

(AJ) foreslog Lars Urup (LU) som dirigent. 

Der var ingen andre kandidater og (LU) blev valgt som dirigent. 

(LU) konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 
6. 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden (AJ) henviste til den skriftlige beretning aftrykt i klubbladet - og knyttede nogle 
yderligere bemærkninger til denne. 

 

(AJ) uddybede vigtigheden af, at vi alle gør en indsats for at skaffe nye medlemmer – og 
oplyste desuden, at Klubben i starten af det nye år vil indkalde alle medlemmer til ”workshop”   
hvor holdninger og gode ideer tages op – og hvor de bedste forslag/ideer vil blive fulgt op.  

 

Omkring økonomien oplyste (AJ), at klubben har indgået samarbejdsaftale med Dansk 
Kredit Service om opkrævning af restancer fra tidligere år.  

 

Endelig kom (AJ) med en generel opfordring til alle medlemmer om at finde de positive 
historier frem – og til i større omfang at deltage i Klubbens arrangementer/turneringer. 

 

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer: 

 



 Finn Normann spurgte til sagen omkring diskvalifikationen af 3 x juniorer til 
klubmesterskabet – og om hvorvidt der var en dommer til stede. Dette kunne aftenens 
dirigent (LU) bekræfte, da han selv var den omtalte dommer. 

 Finn Caspersen forespurgte til sagen omkring manglende fairway på højre side af 
søen på hul 18 – og håbede på en re-etablering af det oprindelige hul. 

 (AJ) besvarede forespørgslen med, at beslutningen var taget tilbage i 2013 - og Per 
Stecher uddybede beslutningen - og henviste til forhandlinger med Kommunen – og 
at vedtagne beslutninger omkring randzoner ikke kan gøres om.  

 

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Christian Wennicke (CW) fremlagde årsregnskabet for perioden 1. oktober 2014 til 30. 
september 2015, revideret og påtegnet af generalforsamlingsvalgt revisor Steffen Hartmann 
Hansen. 

CW fremlagde endvidere budget for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016.  

Årsregnskab og budget er aftrykt i klubblad nr. 2 - december 2015. 

 (CW) uddybede årsagerne til dette års underskud – som blev begrundet med mgl. 
greenfee-indtægter og faldende medlemstal/kontingentindtægter. 

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer: 

 Finn Caspersen spurgte til Klubbens indgåede greenfee-aftaler – om, hvorvidt 
Klubben fortsætter i dette samarbejde – og hvor meget aftalerne indbringer.  

 Det blev oplyst, at de to ordninger i 2015 hver har indbragt Klubben 30.000 kr.  
Desuden blev det oplyst, at der allerede er truffet aftale om at fortsætte SGO-
samarbejdet – mens der fortsat forhandles om en fortsættelse af den anden aftale 
(SGS) 
 

Regnskabet blev vedtaget. 

Budgettet taget til efterretning. 

Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til 

medlemskontingenter. 

 

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2016: 

 

 

 

 

Afstemning om 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 

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 

 

Ingen stemte imod forslaget. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2016 blev 

hermed vedtaget. 

 

Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen. 

Der var ikke forslag fra bestyrelsen. 

Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne: 

Der var ikke forslag fra medlemmerne 

 

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 Filip Sørensen 

Som suppleanter foreslår bestyrelsen: 

1. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen 
2. suppleant: Genvalg af Troels Haugsted  

De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater. 



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 

De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater. 

 

Ad. 9. Eventuelt. 

 

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer: 

 

 HenrikThomsen stillede spørgsmål til kantinevogn – hvad vil man gøre i 2016 ? 

 Han opfordrede bestyrelsen til at arbejde for af stoppe alle greenfee-/klubaftaler – 

og desuden at arbejde for at arrangere flere Company-days.  

 (AJ) kommenterede, at bestyrelsen allerede har drøftet ”Den gule bil” – og der vil 

blive taget initiativer til at få den aktiveret meget mere i 2016.  

 

 Bent Sthur: Opfordring til at trække de positive ting frem – og bak op om klubbens      

Bestyrelse og dens beslutninger. Det har været en god sæson for 

herreklubben i 2015 - og herreklubben har besluttet af give et bidrag 

på 10.000 kr. til hjælp til nye havemøbler.  

 

 Finn Normann: Hvorfor er magnolietræet blevet fældet – Per Sørensen oplyste, at 

træet var blevet påkørt og stort set kløvet i 2 – Desuden var det blevet angrebet af 

svamp. 

 

Klubbens formand (AJ) oplyste, at man i Klubben har lavet et nyt tiltag – nemlig indførelse 

af ”Årets Medlem” – og ”Årets Medlem 2015” blev Niclas Mathiesen, som har udvist stor 

positivitet – klubånd og socialt engagement. Stort til lykke til Niclas. 

 

 

Afslutning 

 

Allan Jørgensen takkede Herreklubben for det flotte bidrag – og herefter takkede han 

afgående bestyrelsesmedlem Per Stecher for hans indsats i bestyrelsen - og efterfølgende 

rettede han en tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen - og takkede de 

fremmødte medlemmer for deres deltagelse, og ønskede God Jul og Godt Nytår. 

 
Generalforsamling afsluttet. 

 


