
Fremmødte var 78 stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 27 gyldige fuldmagter - i alt 105 stemmer af i alt 
650,8 mulige. Der var således ikke tilstrækkeligt fremmødte til endelig vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vægtede 
stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede 
stemmetal er for forslaget. 

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, 
men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, er forslaget foreløbigt 
vedtaget, endelig vedtagelse kan først ske på en ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2020. Forslaget kan her 
vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Fuldmagt til den første generalforsamling 
anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin 
udtrykkelige tilladelse hertil. 

Formanden, Henrik Karlsen, 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.
Henrik Karlsen foreslog Lars Urup som dirigent.
Der var ingen andre kandidater og Lars Urup blev valgt som dirigent.
Lars Urup  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 gentog bestyrelsens skriftlige beretning aftrykt i årsskrift december 2019 og knyttede nogle bemærkninger 
til denne.

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Christian Filip Sørensen fremlagde årsregnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019, revideret og 
påtegnet af generalforsamlingsvalgt revisor Christian Wennicke.
CFS knyttede nogle kommentarer til tallene i regnskab/budget.
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Udgifterne til klubhuset er større end tidligere år, hvilket skyldes øgede udgifter til køkkenet, hvor der er blevet udskiftet 
forskellige materiel herunder et helt nyt kølerum. Udgifterne forventes at falde fremadrettet.

På posten personaleudgifter er de ønskede besparelser endnu ikke slået igennem efter udskiftningen i personalet, men 
besparelserne udmønter sig fremadrettet.

Finn Olsen spurgte ind til forbrugsafgiften på vand, der i indeværende år er på 80.000 kr. Kan man ikke gøre noget for 
at slippe for at nedbringe denne udgift?

Formand Henrik Karlsen meddelte, at der blev arbejdet på det, andre golfklubber betaler ikke vandafgift, og vi vil kon-
takte Skat direkte med henblik på at slippe for at betale denne afgift.

Morten Wulff spurgte ind til de årlige renteudgifterne på 250.000 kr. Det er et tal, som golfklubben burde arbejde med 
at nedbringe. Han foreslog, at golfklubben kunne tilbyde medlemmerne at forudbetale kontingent. Sponsorer – såvel 
nuværende som fremtidige kunne få forrentet deres penge med f.eks. 5 % i rente, så klubben havde en større kapital. 

Bestyrelsen tog disse forslag til efterretning.

Finn Olsen ville gerne have oplyst, hvor klubben stod ift. den langsigtede gæld på 2 mio. kr. til Næstved Kommune. 

Henrik Karmark fra bestyrelsen oplyste ham om, at gælden stammer fra købet af den del af banen, som vi dengang 
havde lejet af Fladså Kommune – nu Næstved Kommune. Lånet er rentefrit og skal refinansieres i 2026.

Christian Filip Sørensen fremlagde endvidere budget for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. 

Årsregnskab og budget er aftrykt i Årsskrift december 2019.

Regnskabet blev herefter godkendt.
Budgettet taget til efterretning.
Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2020 - Samme kontingent som det nuværende:
Lars Urup meddelte for en god ordens skyld, at medlemmerne ved en godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent 
hermed også godkendte taksten for et 9-hullers medlemskab (60 % af et senior medlemskab), selv om medlemskate-
gorien endnu ikke var vedtaget.

Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for 2020:
Ingen stemte imod forslaget. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2020 blev hermed vedtaget.

Nuværende: Bestyrelsens forslag:
Seniorer (26-66 år) kr. 3.475,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år
Pensionister (fra 67 år) kr. 3.475,- pr. 1/2 år kr. 3.475,- pr. 1/2 år
9-hullers medlemmer (fra 70 år) (Evt. ny medlemskategori) kr. 2.085,- pr. 1/2 år
Ynglinge (19-25 år) kr. 2.100,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år
Studerende (op til 30 år) kr. 2.100,- pr. 1/2 år kr. 2.100,- pr. 1/2 år
Juniorer (11-18 år) kr. 1.275,- pr. 1/2 år kr. 1.275,- pr. 1/2 år
Par-3 bane (fra 19 år) kr. 1.125,- pr. 1/2 år kr. 1.125,- pr. 1/2 år
Lilleput (op til 10 år) kr. 720,- pr. 1/2 år kr. 720,- pr. 1/2 år

B-medlemskab (se tekst nedenfor) kr. 3.475,- pr. år kr. 3.475,- pr. år
Fleksmedlemmer (fra 19 år) kr. 1.500,- pr. år kr. 1.500,- pr. år
Passive-/ støttemedlemmer 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.
Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Seniordamer v/Lene Grønborg til vedtægtsændringer
Dirigenten om vedtægtsændringer
Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vægtede 
stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede 
stemmetal er for forslaget. 

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsam-
lingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, er forslaget 
foreløbigt vedtaget, endelig vedtagelse kan først ske på en ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2020. For-
slaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal.

Med 105 fremmødte stemmer er 2/3 stemmer = 70 stemmer.

Oprettelse af ny medlemskategori: 9-hullers medlem
Som grund for forslaget skal vi anføre:
Flere af vores mangeårige og trofaste medlemmer i vores klub har nået en alder, eller vil nå en alder, hvor fysikken ikke 
mere slår til, at spille en runde på 18 huller.

Et 9-hullers alternativt medlemskab vil kunne medføre et fortsat medlemskab, frem for en udmeldelse af klubben og 
også et fortsat socialt samvær. Dette vil især have betydning for enlige medlemmer, der har mistet sin nærmeste.

Et 9-hullers medlemskab vil/bør medføre et reduceret kontingent i forhold til et fuldt senior medlemskab, og vil dermed 
være et økonomisk incitament til at fortsætte i klubben, når fysikken begynder at svigte.

Et 9-hullers medlemskab vil kunne tiltrække medlemmer fra andre klubber. Vores klub har ikke råd til at miste et eneste 
medlem.

Bestyrelsen 
Såfremt generalforsamlingen stemmer ja til ovenstående forslag, har bestyrelsen følgende forslag til vedtægterne:
9-hullers medlemmer kan optages fra 70 år, har kun spilleret til banens første 9 huller, men fri ret til at spille par-3 banen.
9-hullers medlemmer har alle medlemsrettigheder, men har begrænset stemmeret på generalforsamling med ½ stemme.
Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen.

Andre regler som ikke skrives i vedtægterne:
Ved evt. deltagelse i 18-hullersturnering eller en 18-hullers runde betales fuld greenfee uden rabat.

9-hullers medlemmer kan selvfølgelig ikke benytte sig af greenfeeaftaler, fritspilsaftaler, SGS eller SGO. Medlemmer i 
denne kategori udstyres med særskilt bagmærke.

Medlemskabet kan ændres med 3 måneders varsel til hhv. den 1/1 eller 1/7. Det vil i praksis sige, at medlemmer, der 
ønsker at skifte til et 9-hullers medlemskab, senest den 1/4 skriftligt skal tilkendegive, at de ønsker at skifte medlem-
skategori.

Bestyrelsen vurderer, at 25 stk. 9-hullers medlemskaber er et passende antal. Er der flere, som ønsker at skifte med-
lemskab, så oprettes der en venteliste.

Finn Caspersen ville gerne vide, hvor mange gange om dagen disse medlemmer måtte spille 9 huller – vil medlem-
skabet blive udnyttet? 

Henrik Karlsen kunne ikke forestille sig at nogen vil/kan spille flere runder på samme dag.

Til det svarede bestyrelsesmedlem Torben Godskesen, at han var af den holdning, at 9-hullers medlemmer max. kun-
ne spille 9 huller én gang dagligt.

Helge Adam Møller kunne godt se ideen med forslaget men mange af de medlemmer, der fortsat er på arbejdsmarke-
det, går maks 1-2 runder om ugen, ift. medlemmer, der er stoppet på arbejdsmarkedet. 

Flere medlemmer over 70 år spiller flere gange om ugen, de bruger banen mere end alle andre, som er i arbejde. 

Helge kunne frygte at 9-hullers medlemmer kunne spille flere gange om ugen. Potentielle 9-hullers medlemmer vil under 
alle omstændigheder sikkert benytte banen mere andre medlemmer, hvilket der ikke er noget galt i. Men det er værd at 
tænke over og ellers må man lave det om.

Erik van Acker ville gerne vide, om 9-hullers medlemmer bliver tjekket (om de går mere end én runde dagligt). Der må 
være tillid til at det ikke bliver misbrugt.

Finn Olsen opfordrede til at bestyrelsen indførte mere banekontrol.

Thomas Nørskov mente, at fokus skulle være på, at der ved at indføre et 9-hullers medlemskab kunne fastholdes nogle 
medlemmer, som måske ellers ville vælge at melde sig ud af golfklubben.



Henrik Karlsen rundede af med at sige, at et 9-hullers medlemskab var tillidsbaseret og at han ikke havde grund til at 
tro, at nogle af klubbens medlemmer ville udnytte det, og ellers må vi ændre reglerne. Bestyrelsen ser gerne at man 
melder sig som banekontrol, og forslaget skulle gerne være med til at fastholde medlemmer.

Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende.
Rød tekst slettes fra vedtægterne. 
Grøn tekst tilføjes vedtægterne.

§ 3.
Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.

Klubbens medlemmer er opdelt i følgende medlemskategorier:
1. Lilleput (til og med 10 år).
2. Juniorer (11 år til og med 18 år).
3. Ynglinge (19 år til og med 25 år).
4. Studerende (maks. 30 år).
5. Senior (fra og med 26 år).
6. Pensionister (fra og med 67 år).
7. B-medlemmer.
8. 9-hullers medlemmer
8. 9. Fleksmedlemmer, par-3 bane medlemmer med greenfee ret (fra og med 19 år).
9. 10. Fleksmedlemmer, greenfee medlemmer (fra og med 19 år).
10. 11. Passive/støtte medlemmer.

Overgang fra en aldersbestemt medlemskategori til en anden medlemskategori finder sted i begyndelsen af den kontin-
genttermin, hvori aldersbetingelsen opfyldes.

Overgang til en anden medlemskategori, der ikke er aldersbetinget, kan finde sted pr. pr. 1/1 eller 1/7. og kan kun ske 
såfremt medlemmet har været i den tidligere medlemskategori i mindst et halvt år.

Overgang fra en medlemskategori med højere årligt kontingent til en medlemskategori med lavere årligt kontingent, skal 
ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister.

Fuldgyldige medlemskategorier er 1, 2, 3, 4, 5, og 6. Begrænset medlemskategori er 7, 8, og 9 9 og 10. Passiv med-
lemskategori er 10. 11.
Ad kategori 1, 2, 3, 4, 5 og 6: Aldersbetingede medlemskategorier. Har stemmeret på generalforsamlingen, forudsat at 
medlemmerne er personligt myndige. osv.

Ad kategori   8: 9-hullers medlemmer modtager DGU-kort. 9-hullers medlemmer kan optages fra 70 år, og har kun 
spilleret til banens første 9 huller. Har ret til frit spil på klubbens par-3 bane, har adgang til klubbens arrange-
menter og faciliteter. 9-hullers medlemmer har ret til at spille greenfee på 18-huls banen, men har ikke krav på 
rabatordninger på greenfeepriserne.
9-hullers medlemmer har alle medlemsrettigheder, men har begrænset stemmeret på generalforsamling med ½ 
stemme. Denne medlemskategori skal godkendes af bestyrelsen. Årligt kontingent udgør ca. 60% af et senior- 
medlemskab.
Ad kategori 8: 9: Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer (par-3 bane medlemmer) 
med fri ret til at spille par-3 banen, og har stemmeret på generalforsamlingen. Har ret til frit spil på klubbens par-3 bane, 
har adgang til klubbens arrangementer og faciliteter. Fleksmedlemmer har ret til at spille greenfee på 18-huls banen, men 
har ikke krav på rabatordninger på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber i klubben.

Ad kategori 9: 10:  Fleksmedlemmer modtager DGU-kort med anmærkning F. Fleksmedlemmer (greenfee medlemmer) 
har begrænset medlemskab, og har begrænset stemmeret på generalforsamlingen med 1/5 stemme. Har adgang til 
klubbens faciliteter, men ikke til klubbens arrangementer. Har ret til at spille greenfee på klubbens par-3 bane og 18-huls 
bane, men har ikke krav på rabatordninger på greenfeepriserne. Fleksmedlemmer har ikke krav på deltagelse i klubber 
i klubben.

Ad kategori 10: 11: Passive/støtte medlemmer er ikke spilleberettigede, og har ikke stemmeret osv.

Men de særlige regler mht. vedtægtsændringer betyder at forslagenes endelige vedtagelse først kan ske på den eks-
traordinære generalforsamling den 9. januar 2020 kl. 19.00.

Forslaget kom herefter til skriftlig afstemning.
82 stemte ja og 22 stemte nej – 1 undlod at stemme.

Dirigenten konkluderede, at der var flere end 2/3 for forslaget og forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.
Det skal derfor med på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2020.
Ad. 6.2 Forslag fra Per Hommelgaard
Forslag om afskaffelse af medlemskategorien B-medlemmer
Nuværende medlemmer i denne kategori fordeles på øvrige relevante kategorier.



Bestyrelsen bedes oplyse bevæggrunde for den pågældende kategori, og antal af medlemmer i denne, på generalfor-
samlingen. 
(Per Hommelgaard var ikke tilstede).

Henrik Karlsen oplyste, at der i øjeblikket er 3 medlemmer, der har et B-medlemskab og at ingen af disse medlemmer 
naturligt ville høre ind under nogle af de andre kategorier.
Henrik Karlsen fremlagde hvad et B-medlemskab er, og kunne ikke se at et B-medlemskab kunne passe ind i de øvrige 
medlemskategorier. De betaler ½ kontingent.

Finn Caspersen spurgte ind til, om medlemmer fra Næstved Golfklub så bare kunne melde sig ind som B-medlemmer. 
Det ville Henrik Karlsen ikke umiddelbart sige ja til og henviste til at bestyrelsen skal godkende denne medlemskategori.

Afstemning: Ingen ønskede skriftlig afstemning og ingen tilkendegav at de ville stemme for forslaget.
Der var således ikke 2/3 stemmer for forslaget, forslaget blev hermed forkastet.
Ad. 6.3 Forslag fra Bjarne I. Andersen, Finn Caspersen og Chris Hermansen til vedtægtsændringer:
Tilføjelse at tekst i vedtægternes §4
Igennem en årrække har det på klubbens generalforsamlinger været vanskeligt at få oplyst om, til hvilke medlemmer og i 
hvilket omfang, bestyrelsen har givet kontingentfrihed. Oplysningerne har heller ikke fremgået af bestyrelsesreferaterne 
eller i noter til budget eller regnskab, på trods af givet tilsagn herom fra bestyrelsen, foranlediget af de stillede spørgsmål 
på generalforsamlingerne. 

Kontingenter skal i følge vedtægterne godkendes på generalforsamlingen. Det fremgår p.t. ikke, at der eventuelt kan 
være kontingentfrihed for visse medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer. For at opnå den fornødne gennemsig-
tighed for de kontingentbetalende medlemmer, bl.a. af de manglende indtægter, foreslås derfor den nedenanførte, med 
grøn markerede sætning indføjet i klubbens vedtægters §4. 

Forslaget skal således bringe §4 i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder, samt at omkostningerne ved 
de eventuelle kontingentfriheder vil komme til at fremgå af budget og regnskab. 

”§4
Indskud og kontingent

Der betales ikke indskud for optagelse i klubben med virkning fra 1. april 2014. Medlemmer der benytter en rateordning 
til betaling af indskud, vil ikke blive opkrævet yderligere indskudsrater efter 1. april 2014. 

Årskontingent for medlemskab fastsættes årligt af generalforsamlingen for det følgende kalenderår efter bestyrelsens 
indstilling; herunder hvilke medlemmer bestyrelsen eventuelt måtte indstille til at være helt eller delvist kontin-
gentfrie.
Finn Caspersen har for år tilbage erfaret at nogle medlemmer havde kontingentfrihed. Finn har ønsket at bestyrelsen 
skulle oplyse hvor mange, som har kontingentfrihed

Han ville vide, om bestyrelsen har bemyndigelse til at give kontingentfrihed og påpegede, at det var meget vigtigt at der 
var åbenhed omkring det. Og ønskede med forslaget at det blev skrevet ind i vedtægterne

Henrik Karlsen sagde, at bestyrelsen ikke havde noget imod forslaget og bestemt prøvede at passe på pengene i 
klubben. Følgende er kontingentfri:
Bestyrelsen inkl. suppleanter (8 personer)
Klubbens personale (i øjeblikket er det stort set kun er én af medarbejderne, der spiller golf)
Eliten kan give op til 5 medlemmer kontingentfrihed.

Henrik Karlsen spurgte om bestyrelsen blot skulle nævne antallet af kontingentfrihed for bestyrelsen, ansatte og elite-
spillere, hvilket Finn Caspersen var enig i. Og at det kom til at stå sammen med bestyrelsens forslag til kontingenter i 
indkaldelsen til generalforsamlingen.

Finn Olsen kunne ikke forstå at elitespillere skulle være kontingentfri.

Erik van Acker og Chris Hermansen ønskede blot, at der var åbenhed omkring hvor mange, der var kontingentfri.

Helge Adam Møller meddelte, at det var nyt for ham, at bestyrelsen var kontingentfri. Han havde selv siddet i adskillige 
bestyrelser uden kontingentfrihed og troede egentlig også, at det gjorde sig gældende i Sydsjællands Golfklub, Helge 
opfordrede at bestyrelsen burde overveje om så mange skal være kontingentfri.

Chris B. Hermansen. Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde, men det er vigtigt at det er generalforsamlingen og ikke 
bestyrelsen, som hvert år tager beslutning om hvem, som skal være kontingentfri.

Carsten Petersen fra Begynderudvalget samt suppleant i bestyrelsen meddelte, at han lagde rigtig mange frivillige 
timer i golfklubben – både med de nye medlemmer og som suppleant i bestyrelsen. Han har i øvrigt valgt at dele sin 
kontingentfrihed med sin bror Claus Petersen fra Begynderudvalget.

Henrik Karlsen. Præciserede at grunden til, at suppleanterne i bestyrelsen er kontingentfri er, at de yder et lige så stort 
stykke arbejde, som resten af bestyrelsen. Den eneste forskel er, at de ikke er stemmeberettigede.



Det blev tilkendegivet fra flere sider, at medlemmerne sætter pris på bestyrelsens arbejde, men at der var et generelt 
ønske om mere åbenhed omkring kontingentfrihed.

Lars Urup gjorde opmærksom på, at hvis antallet af medlemmer med kontingentfrihed skal godkendes på generalfor-
samlingen hvert år, så kræver det en vedtægtsændring.

Henrik Karlsen sluttede diskussionen af med at stille spørgsmålet – hvad nu hvis generalforsamlingen beslutter sig for 
at give kontingentfrihed til et mindre antal end nu, hvordan skal bestyrelsen så forholde sig? Hvis bestyrelsen skal til at 
betale kontingent, så skal der helt sikkert findes en ny bestyrelse. Kontingentfrihed er en billig betaling, når man tager i 
betragtning, hvor mange frivillige timer, bestyrelsen lægger i klubben.

Bestyrelsen havde ikke noget imod forslaget

Afstemning: Ingen ønskede skriftlig afstemning og ingen tilkendegav at de ville stemme imod forslaget.
Dirigenten konkluderede at flere end 2/3 stemmer var for forslaget og forslaget blev hermed foreløbig vedtaget. 
Det skal derfor med på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2020.

Ad. 6.4 Forslag fra Hans Nissen, Lise Porst, Henrik Porst, Andree Welin, Claus Ilsøe Christensen og Henrik Kjær 
Christensen 
Forslag om fritspilsordning med Næstved Golfklub
Sidste år, blev der af et medlem fremsat forslag om, at bestyrelsen skulle arbejde på at lave en fritspilsordning med 
Næstved Golfklub. Dette forslag blev trukket, efter at formanden havde argumenteret imod det. Forslaget kom således 
ikke til afstemning. Det ærgrer en del medlemmer, der fortsat tror, at det vil være en gevinst for klubben. Al den tale om, 
at klubber man har fritspilsordninger med, skal være geografisk langt væk for at give mening, hører fortiden til.

I det hele taget, er det i dag sådan, at jo flere tilbud ens medlemskab giver, jo mere attraktivt er medlemsskabet. Jeg vil 
her blot nævne vores mulighed for SGS og SGO, som har trukket mange medlemmer til vores klub. Mange golfere i dag 
er ikke bundet af ”klub-miljøet”; men ønsker at spille mange andre baner med mange forskellige andre golfere. 

Det vil derfor være helt i tråd med tidens ånd, at vi udvider samarbejdet med andre klubber startende med vores nabo 
i Næstved. Dette kan hurtigt udvides over tid til også at inkludere Rønnede, således kan vi måske over få år, få stablet 
et egentligt Golf-community på benene i vores del af verden! 

Konkret foreslås det derfor at:
Bestyrelsen pålægges, at arbejde for, at der indgås fritspilsordning med Næstved Golfklub fra 2020. Dette kan evt. be-
grænses til 1. april – 31. oktober.

Aftalen vil fremme golfsporten i hele Næstved Kommune og omegn.
Aftalen giver mulighed for et tættere samarbejde mellem klubberne, til gavn for alle medlemmer.
Aftalen vil, både på kort og lang sigt, give flere medlemmer.

Hans Nissen. Forslagsstillerne mener, at golfspillere er mere troløse og ikke går så højt op i klubsammenhold mere, 
han mente, at en fritspilsaftale ville give flere medlemmer i Sysjællands Golfklub. Golfspillere vælger den klub med de 
bedste tilbud. Samarbejdsaftaler og fritspilsaftaler er en økonomisk fordel for os. I Jylland og på Fyn har flere klubber 
indgået fritspilsaftaler.

Henrik Karlsen. Bestyrelsen er imod forslaget og argumenterede imod det stillede forslag:

Set ud fra bestyrelsens perspektiv, så har vi en forretning, der skal drives. Klubben har brug for greenfeeindtægterne; 
flere fritspilsaftaler er direkte ødelæggende for klubberne. I 2019 har golfklubben tjent 44.000 kr. i greenfee fra Næstved 
Golfklubs medlemmer. 

Mister vi denne indtægt skal kontingenterne sættes tilsvarende op. Bestyrelsen opfordrede til at stemme nej til forslaget.

Hans Nissen. Det kan godt være vi mister kr. 44.000 i greenfee, men vi får flere medlemmer som giver flere penge i 
kassen end de 44.000 kr.

Henrik Karlsen - det er din påstand!

Finn Olsen mente ikke, at en fritspilsaftale havde nogen gang på jord. Det er i stedet vigtigt at kæmpe for at få flere 
medlemmer ind i klubben. 

Henrik Karlsen havde snakket med formanden for Næstved Golfklub om fritspilsaftale, formanden for Næstved Golf-
klub havde sagt ”under ingen omstændigheder”. Henrik Karlsen - den bliver meget svært at få forhandlet hjem! Og det 
bliver ikke mig, der tager ud og forhandler den.

Finn Caspersen udtalte, at han var glad for bestyrelsens klare holdning til dette forslag. Det bedste ville være at fjerne 
alle fritspilsaftalerne, det er bedre at alle betaler greenfee med rabataftaler. Stem nej til forslaget.

Lars Urup, forslaget krævede et simpelt flertal, da der ikke er tale om en vedtægtsændringen.
Forslaget kom herefter til skriftlig afstemning.
75 stemte nej og 19 stemte ja.
Forslaget er faldet.



Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Formand: Henrik Karlsen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Jakob Hartmann Mørch - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Henrik Karmark - modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Henrik Karlsen som formand
Genvalg af Jakob Hartmann Mørch
Nyvalg af Rasmus K. Nielsen

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Carsten Petersen
2. suppleant: Nyvalg af Martin Thorsen
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Jan Mørch - modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af revisor: Christian Wennicke
Nyvalg af revisorsuppleant: Steffen Hartmann Hansen
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad. 9. Eventuelt.
Startpakker
Torben Godskesen præsenterede startpakke til golf, som er en gaveæske med et lille kreditlignende gavekort indeni, der 
giver adgang til et forløb på ét af golfklubbens begynderhold. Startpakken koster 400 kr. og er en oplagt gaveidé til jul 
eller fødselsdag. Startpakken kan både købes i Sekretariatet og på DGU’s hjemmeside. Prisen på en startpakke til ge-
neralforsamlingen var kun 300 kr. Når det nye medlem melder sig ind i klubben bliver beløbet modregnet i kontingentet.

John Turka spurgte ind til hans tidligere forslag om, at få registreret golfklubben som en velgørende forening og hermed 
få mulighed for noget momsrefusion. 

Kasserer Christian Sørensen oplyste ham om, at det helt klart var et arbejdspunkt for 2020.

Eva Heikamp ville gerne slå et slag for et træningsrum på loftet af golfklubben (ved bagskabene). Næstved Golfklub har 
stor succes med at tilbyde indendørs træning. 

Henrik Karlsen svarede at det havde man i tankerne, men bestyrelsen er også igang med at undersøge mulighederne 
for en indendørs golfsimulator.

Bane/husudvalget har fået til opgave at undersøge mulighederne for at indrette et træningsrum og bestyrelsen vil indkalde til 
et cafémøde i foråret med henblik på at undersøge, hvor stor interesse der vil være for træningsrum samt opstilling af en pa-
villon – en såkaldt T-Box med indendørs golfsimulator (Køge har opstillet sådan en pavillon). Pavillonen koster ca. 650.000 kr.

Morten Wulff synes ikke, at banen havde været lige så god i denne sæson, som den plejer at være. 
Der havde været vanskeligheder med greens og manglende vertikalskæring. Roughen var stort set ikke eksisterende. 
Det havde måske været en bedre idé at fokusere mere på klipning af greens mod en højere rough. 

Banen var ikke i god nok stand da golfklubben afviklede DM – der var alt for meget græs på greens og huller på fairways 
især på hul 7 og 8, hvilket medførte mange klager over banens stand.

Det virkede på Morten Wulff som om, at der havde været en forkert disponering af banen i år, f.eks. virkede det mærke-
ligt at begynde at renovere 6. teested op til klubturneringen for så at arbejdet gik helt i stå og endnu ikke er færdiggjort. 
Han mente, at klubben trængte til mere styring af banen og mere demokrati i Bane/husudvalget.

John Florentz kommenterede Morten Wulffs bemærkning omkring de mange klager over banen til DM. Han havde 
fungeret som turneringleder til DM og oplevede bestemt ikke, at der var massivt brok over banen. Der var 2 spillere der 
brokkede sig over banen, men det var de kendt for.

Helge Adam Møller supplerede med, at banen havde været flot til DM – han havde selv deltaget. Personligt var han 
tilfreds med, at roughen var så kortklippet, så han bedre kunne finde de vildfarne bolde. Han mente, at klubbens med-
lemmer burde klage over dem selv, da vi mishandler banen med massevis af tørv og nedslagsmærker – især omkring 
hul 12. Helge opfordrede til at vi medlemmer blev bedre til rette nedslagsmærker og lægge græstørv på plads, og slut-
tede med at takke bestyrelsen for deres arbejde.

Der var generel enighed om, at vi har en god bane, men at bestyrelsen og især Bane/husudvalget skal have mere op-
mærksomhed på banen.

Martin Thorsen (ny suppleant i bestyrelsen og formand for Sponsorudvalget) bad om at få ordet. Han bruger i samarbejde 
med Jakob Hartmann Mørch rigtig meget tid på at skaffe sponsorater til klubben. Chefgreenkeeper Per Mølgaard Lemming 



har ydet en kæmpe indsats før og er fortsat med i en overgangsperiode, da han har mange kontakter til sponsorer. 
Sponsorudvalget har brug for medlemmernes hjælp til at skaffe sponsorater, da det, der virker allerbedst er, at der er 
en relation til golfklubben. Der er meget potentiale i klubben, så tøv endelig ikke med at give Martin et praj om en mulig 
sponsor. Martin opfordrede medlemmerne til hjælpe, alle er meget velkomne til at kontakte ham på mobil 4044 7255.

Finn Olsen havde 2 forslag til banen:
Der er alt for mange tørv, så det kunne være en idé, at golfspillerne fik en lille pose med græsfrø med ud på banen, som 
de kunne strø der, hvor det var nødvendigt. Der er store områder af roughen, der ikke bliver brugt men fortsat slået f.eks. 
omkring hul 14. Kunne man ikke bruge greenkeepernes tid bedre?

Henrik Karlsen svarede, at det er vigtigt at klippe roughen for at bekæmpe ukrudtet. Der er dog planer om, at omlægge 
noget af roughen ved bl.a. på hul 14 og 15 til skov for at lette greenkeepernes arbejde. FGU (tidligere Ålestokgården) 
vil gerne hjælpe med at plante skov.

Der kom en kommentar om, at vi skulle huske på, at det var en parkbane, ikke en skovbane vi havde og at der måske 
skulle bruges mindre tid på at slå græsset mellem træerne, da forbruget af brændstof stiger, hvilket ikke er miljørigtigt 
samt at træerne på sigt bliver ødelagt, hvis de bliver påkørt af maskiner.

Finn Olsen sluttede med at sige, at det var vigtigt at sætte skub i noget indendørs golf. Han takkede for en god gene-
ralforsamling og syntes, at tonen havde været god og konstruktiv

Henrik Karlsen havde følgende punkter under eventuelt:

Kommunikationsudvalg
Finn Olsen og Torben Ploug har meldt sig til opgaven med at sikre hurtig og effektiv kommunikation jf. en fastlagt strate-
gi, hvor hensigten er at Sydsjællands Golfklub Mogenstrup anvender en offensiv, målrettet, rettidig, nødvendig, relevant 
og god kommunikation sørger for at informere internt og eksternt med det formål at fremme klubbens interesser.

Målet er:
At sikre alle medlemmers behov for information opfyldes ift. fastsat strategi
At sikre medlemmernes dialog med klubben
At synliggøre klubbens sponsorer mest muligt
At sikre at nødvendig information mellem klubbens ansatte og forpagtere sker hurtigt og uden transformationstab
At eksponerer klubben i det omgivne samfund

Henrik Karmark har valgt at træde ud af bestyrelsen
Henrik Karlsen gav ham følgende ord med på vejen:
Henrik, du har siddet i bestyrelsen i 12 år, hvor du har ydet en kæmpe indsats gennem årene. I den tid jeg har været 
med, har du haft funktion som honorér sekretær og været klubbens IT-mand. 

Jeg har nydt godt af at have dig som min wing-man. Du har stor viden om klubben og dens ”historier” og baggrundsviden 
om mange tidligere trufne beslutninger. 

Det har også været en stor fordel for klubben at have haft dig med til møder i banken, hvor vi har nydt godt at din faglige 
viden fra dit ”civile” job. 

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og du slipper jo ikke helt, for vi agter at gøre brug af dig i frem-
tiden som freelance IT-nørd.

TAK for din store indsats! Henrik Karmark modtog stort bifald.
Årets Medlem. Bestyrelsen har valgt at titlen ”Årets Medlem 2019” tildeles en person, der har ydet en kæmpe frivillig 
indsat i klubben. Årets Medlem har brugt utallige timer på at løse lige så utallige opgaver, der har lettet arbejdspresset for 
Sekretariatet. Med et kæmpe TAK for indsatsen er det en glæde at kåre ”Årets Medlem” – Kirsten Berg Frederiksen.
Afslutning
Henrik Karlsen mindede han om, at medlemmerne skulle huske at passe godt på banen. Takkede dirigenten for professionel 
styring af generalforsamlingen og takkede de fremmødte medlemmer for deres deltagelse, og ønskede god jul og godt nytår.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.00.

Generalforsamling afsluttet.

Bilag: Bilag 1 Regnskab

Foranstående referat godkendt: 

Mogenstrup den 31. januar 2020    Næstved den 31. januar 2020

Camilla Holck-Clausen      Lars Urup
Referent       Dirigent


