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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 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 2017:

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer kr. 3.250,- pr. 1/2 år kr. 3.325,- pr. 1/2 år
Ynglinge kr. 1.990,- pr. 1/2 år kr. 2.040,- pr. 1/2 år
Juniorer kr. 1.200,- pr. 1/2 år kr. 1.250,- pr. 1/2 år
Par-3 bane kr. 1.050,- 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. 3.300,- pr. år kr. 3.300,- pr. år
Fleksmedlemmer kr. 1.500,- 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
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Så er der godt nyt til alle boligejere. Jyske RenteloftCIBOR3 fra Jyske Bank 
kombinerer det bedste fra andre lånetyper.

Du får glæde af den lave, variable rente her og nu. Du får loft over basisrenten  

i en periode ad gangen*. Lånet er uden binding, så du nemt kan skifte til et 
andet lån, hvis dit behov ændrer sig. 

Dén mulighed får du kun i Jyske Bank.

Se mere på jyskebank.dk. Eller kig ind.

*Din rente består af en variabel basisrente (CIBOR 3) og et variabelt tillæg, der kan ændre sig i lånets 
løbetid. Basisrenten (CIBOR 3) fastsættes hver tredje måned. Du kan vælge renteloft på basisrenten 
frem til 1. juli 2021 eller 1. juli 2024.



§ 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.

Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

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

Kasserer: 
Christian Wennicke - modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Frank Krüger - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: 
Henrik Karlsen - modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Nyvalg af Christian Sørensen som kasserer
Genvalg af Frank Krüger
Genvalg af Henrik Karlsen
Nyvalg af Jakob Hartmann Mørch

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

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 
sekretæren af bestyrelsen i løbet af generalfor-
samlingsåret, 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.

Garant



Præsentation af bestyrelsens forslag til ny kasserer

Christian Sørensen
Jeg er 37 år og fra Sorø, bosat i Næstved siden 1998 og med min kæreste 
gennem lige så lang tid, har vi tre piger på hhv. 6, 7 og 12 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 bestyrelsesmedlem, håber jeg at kunne bidrage konstruktivt til den 
udvikling der skal til, for at klubben fortsat vil være et attraktivt aktivitetstilbud, 
til nye såvel som nuværende golfspillere.

Christian Sørensen

Ford KA+: Energiklasse A+ Brændstoføkonomi 20,0-20,8 km/l, CO2- udledning 110-114 g/km.

Ekskl. levering (kr. 3.880) Prisen fra 118.400 gælder for Essential uden metallak (4.100 kr.). Den viste model er  
KA+ Ultimate 1.2 TI-VCT med tonede ruder, 15” alufælge og metalfarve (Korean Gold). Samlet pris kr. 144.480.

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

Selandia
Automobiler A/S
Selandia
Automobiler A/S

07400.eps



Henrik Karlsen
Jeg er 58 år og gift med Helle. Vi har i alt 3 børn, hvoraf den yngste på 21 stadig 
bor hjemme. Vi er bosiddende i Næstved, hvor jeg er født og opvokset.

Til daglig arbejder jeg som politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Fal-
sters 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 modta-
gelse som den jeg fik i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup. 

Jeg har bestyrelses erfaring via en årrække som formand for personalefor-
eningen ved Næstved Politi, formand for fritidsklubben ”Skallegården” i Næstved 
og senest 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

Præsentation af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer

Frank Krüger
Jeg er 51 år og gift med Christina og sammen har vi Andrea på 13 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 flere end 16 år været en del af klubbens turnerings-
udvalg, 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-om-
råderne i Danmark. Ud over golf er mine andre fritidsinteresser fotografi og 
motionsløb.

Frank Krüger



Præsentation af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer

Jakob Hartmann Mørch
Jeg startede med at spille golf tilbage i 1997, og blev hurtigt fanget af spillet.

Herreklubben om tirsdagen blev min faste golfdag og der hænger en enkelt grøn 
jakke derhjemme i skabet. Efter 5-6 år lykkedes det mig, at komme på klubbens 
1. hold i en enkelt sæson og spillede herefter mere ”seriøs” golf i en periode.

For nuværende spiller jeg meget golf med min søn Alexander, og nogle faste 
golfvenner. Derudover spillede jeg i denne sæson 1. herresingle på klubbens 
senior divisionshold. 

Jeg er ofte lidt plaget af diverse skader, men som I nok ved, er vi golfere jo 
svære at holde væk fra banen.

Jeg er lidt en ”udstyrsnørd” og de tekniske elementer af spillet interesserer mig også.

Jeg har haft ansvaret for klubbens eliteafdeling for år tilbage - og da også haft et enkelt år i besty-
relsen tidligere. 

Jeg har allerede sagt ja til - at være med til at skrive på klubbens hjemmeside og facebook side, så 
hvis I ser mig (og Alexander) køre rundt og tage lidt billeder, samtidig med at vi spiller golf, så ved I 
hvorfor.

Som muligt kommende bestyrelsesmedlem ligger det mig meget på sinde, at ”miljøet” i klubben er 
positivt og at alle trives godt. Klubbens ansatte, klubbens medlemmer og gæster. Det betyder, at 
konflikter skal løses når de opstår, og at åbenhed er vigtig. Beslutninger skal være fakta baserede 
og hensigten være tydelig. Jeg vil gerne deltage i bestyrelsesarbejdet med det motiv, at bidrage til 
klubbens fortsatte positive udvikling. 

Jakob Hartmann Mørch



Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Steffen Hartmann Hansen - modtager ikke genvalg
Revisorsuppleant: Jørgen Steen Petersen - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår:
Bestyrelsen har p.t. ingen kandidater

Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant

1. suppleant: Carsten Petersen
Jeg er engageret golfspiller, 41 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 69 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 2017 har fokus på netop dette område.

Troels Haugsted

Præsentation af bestyrelsens forslag til suppleanter


