
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP 

REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 43. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
TORSDAG DEN 15. DECEMBER 2016 

 

Fremmødte var 80 stemmeberettigede medlemmer + 2 gyldige fuldmagter - i alt 82 stemmer.  

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 iht vedtægternes § 6. 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Formanden (AJ) henviste til skriftlig beretning aftrykt i klubbladet og knyttede nogle 
bemærkninger til denne: 
 

• AJ oplyste, at det trykte klubblad slutter med det aktuelle blad fra dec. 2016 – og 
begrundede det med, at medlemmerne ikke længere efterspurgte bladet.  

• AJ redegjorde for den aktuelle medlemssituation – Han uddybede, at der stadig sker 
en stor udskiftning – og at vi først ved årets udgang kan se, om vi har haft netto til-
/eller afgang. Desuden pointerede AJ endnu engang, at vi alle har et medansvar for 
at skaffe nye medlemmer til klubben. 

• AJ takkede herefter alle de frivillige, for uden dem/jer kan klubben ikke fungere, som 
den gør. 

• AJ uddybede, at bestyrelsen absolut ikke har været tilfreds med kvaliteten i Cafe 
Luc. Der har været alt for svingende kvalitet af maden – og for stor udskiftning i 
personalet. DGU’s system til medlems-/og gæsteundersøgelser ”Golfspilleren i 
Centrum” viser også en stigende utilfredshed over året med cafeen fra 
medlemmernes side – mens gæsteundersøgelsen viser modsat tendens.                                                         



Der har løbende været afholdt møder med forpagteren – og der vil fortsat være stort 
fokus på dette område.  

• AJ kommenterede også de stigende greenfee-indtægter – og begrundede det med 
banens flotte tilstand, hvor vore gæster har været gode ambassadører til at fremhæve 
vores bane.  

• AJ oplyste også, at bestyrelsen i år har set sig nødsaget til at udsende en 
pressemeddelelse om klubbens økonomi – og dette på baggrund af, at der har 
verseret rygter om, at klubben ikke længere var i stand til at betale sine kreditorer - 
og AJ beklagede, at sådanne rygter sættes i omløb.   

• Til sidst slog AJ et slag for klubbens turneringer/arrangementer – og opfordrede 
medlemmerne til stadig at bakke op om disse – da det er med til at fremme det sociale 
liv i klubben. 

 
Herefter var der følgende spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne til beretningen: 
 

• Bjarne Andersen spurgte ind til forårets medlemsmøde – Han undrede sig over, at 
man ud fra bestyrelses-referaterne ikke har kunnet læse noget om, hvilke tiltag 
klubben har taget. AJ kommenterede, at der er tale om en proces, hvor bestyrelsen 
løbende ville tage fat på medlemmernes input – Derudover erkendte AJ, at 
bestyrelsen godt kunne have orienteret bedre omkring processen. Bjarne Andersen  
ønskede en yderligere uddybning af, hvilke emner bestyrelsen havde taget fat på – 
hvor AJ endnu engang oplyste, at der var tale om en løbende proces og at 
medlemmernes input absolut blev taget alvorligt – og at vi alle og ikke kun bestyrelsen 
skal involveres i løsningerne.  

• Renate Waring og Finn Caspersen ønskede begge en specifikation af medlemstallet 
på kontingentgrupper – og oplysning om udviklingen over de sidste år. Finn 
Caspersen foreslog, at når klubben alligevel indberettede tallene til DGU, kunne man 
samtidig offentliggøre tallene på hjemmesiden. AJ syntes om ideen, og dette vil blive 
fremover blive implementeret.  

• Herefter fik Jørgen Smith ordet – Han var utilfreds med, at medlemmerne ikke var 
blevet orienteret om formandens og kassererens sygdomsforløb og deres fravær fra 
bestyrelsesarbejdet. Herefter kommenterede han sin utilfredshed med klubben 
hjemmeside, som han fandt gammeldags og ikke til at finde rundt i – og henviste til, 
at,Henrik Karmark flere år i træk har udtalt, at han gennem sit bestyrelsesarbejde ville 



arbejde på at forny og opdatere hjemmesiden – men at dette stadig ikke var sket. Til 
sidst roste Jørgen Smith begynderudvalget for deres indsats. 

 
Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Christian Wennicke (CW) fremlagde årsregnskabet for perioden 1. oktober 2015 til 30. 
september 2016, revideret og påtegnet af generalforsamlingsvalgt revisor Steffen Hartmann 
Hansen. 
CW fremlagde endvidere budget for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017.  
Årsregnskab og budget er aftrykt i klubblad nr. 2 - december 2016. 
 

• CW knyttede kommentarer omkring regnskabet – og henviste til, at man har kunnet 
fremvise et regnskab, som er blevet ca. 65 tkr bedre end budgetteret. 

• CW kommenterede budgettallene for lønudgifter, som er holdt uændret i forhold til i 
år – og forklaringen herpå er, at løntilskud ikke er medtaget i budgettet. 

 
Spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne: 
 

• Finn Caspersen og Bjarne Andersen ønskede begge en opdeling/specifikation af 
lønudgifterne mellem administration og bane + oplysning om nøjagtigt antal 
heltidsansatte i klubben. AJ kommenterede, at svaret omkring lønspecifikationen blev 
det samme som de forrige år, nemlig at der ikke foretages en yderligere specifikation 
– Mht. oplysning om antal ansatte, vil dette blive præciseret på hjemmesiden – under 
klubben/medarbejdere 

• Der blev spurgt ind til, hvordan man kan have tilgodehavende greenfee – og CW 
oplyste, at det vedrører de ordninger – SGO og SGS - som klubben deltager i – og 
som først afregnes endeligt efter klubbens regnskabsår.   

• Finn Normann ønskede uddybning af nedgangen i kontingentindtægter på 250 tkr. i 
forhold til året før og i forhold til årets nye medlemmer – CW og AJ kommenterede,at 
der er tale om en bruttobetragtning mht. nye medlemmer – nettopåvirkningen og 
fordelingen mellem de enkelte kontingentgrupper kan først ses efter 1. januar. 

 

Regnskabet blev vedtaget. 

Budgettet taget til efterretning. 

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

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017: 

 

  

Afstemning om 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 
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 2017 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: 

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  

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

Bestyrelsen foreslår: 
Nyvalg af revisor: Christian Wennicke 
Nyvalg af revisorsuppleant: Jan Mørch 
 
Ad. 9. Eventuelt. 
 
Henrik Gustafsson tog ordet. Han gjorde opmærksom på, at klubben er medlemsejet - og 
at alle bør tage ejerskab, og at det ikke kun er bestyrelsen, som skal løse alle opgaverne. I 
sin egenskab af medlem af baneudvalget, gjorde han ligeledes rede for de tiltag, man 
forventer på banen i 2017 – og han oplyste, at man næste sæson ville informere mere på 
hjemmesiden. 
 
Til sidst tog AJ ordet omkring Årets Medlem – og i år blev det Henrik Holm Hansen. 
Begrundelsen var hans store engagement over hele året – (Læs mere på hjemmesiden) 
 
Afslutning 
Allan Jørgensen takkede den afgående kasserer Christian Wennicke for hans indsats i 
bestyrelsen, og rettede efterfølgende en tak til dirigenten for god ledelse af 
generalforsamlingen og takkede de fremmødte medlemmer for deres deltagelse, og 
ønskede alle en god jul og godt nytår. 
 
Generalforsamling afsluttet. 
 
Bilag: 
Bilag 1 Regnskab 
 
 
Foranstående referat godkendt:  



 
Mogenstrup den     . december 2016  Mogenstrup den     . december 2016 
 
 
 
Ilse Nielsen    Lars Urup 
Referent     Dirigent 


