
Fremmødte var 39 stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 31,2 gyldige fuldmagter - i alt 70,2 
stemmer

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 2020 og knyttede nogle 
bemærkninger til denne.

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Der var afbud fra klubbens kasserer Christian Filip Sørensen, hvorfor Henrik Karlsen fremlagde årsregn-
skabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 revideret og påtegnet af generalforsamlingsvalgt 
revisor Christian Wennicke.

Henrik Karlsen fremlagde endvidere budget for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. 
Årsregnskab og budget er aftrykt i Årsskrift december 2020.

Regnskabet blev herefter godkendt.
Budgettet taget til efterretning.

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 47. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 i Fladså Hallen
Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup 4700 Næstved

Denne generalforsamling var oprindeligt planlagt til december 2020, 
men blev udsat på ubestemt tid pga. COVID-19



Ad. 4.1 Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021 - Samme kontingent som det nuværende:
Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for 2021:
Ingen stemte imod forslaget. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021 blev hermed vedtaget.

Ad. 4. 2 Bestyrelsen indstiller følgende til at være helt eller delvist kontingentfrie:
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter, klubbens ansatte og 5 elitespil-
lere. Forslaget blev delt i to afstemninger. Der var en livlig debat for og imod forslagene.

Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og klub-
bens ansatte.
Skriftlig afstemning. 50,2 stemte ja og 19 stemte nej – 1 undlod at stemme.
Forslaget er vedtaget.
Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for 5 elitespillere
Skriftlig afstemning. 52,2 stemte ja og 16 stemte nej – 2 undlod at stemme.
Forslaget er vedtaget.
Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen.
Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

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 kr. 2.085,- pr. 1/2 år 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 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

Kontingentet opkræves via Betalingsservice. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice opkræves et 
gebyr på kr. 50,-

9-hullers medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamling med 1/2 stemme

B-medlemmer har begrænset stemmeret på generalforsamlinger med 1/5 stemme
B-medlemmer er næsten samme kategori, der tidligere blev benævnt, som Langdistancemedlemmer



Ad. 6. Forslag fra Medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Henrik Thomsen
Forslag om ændring af afregningsmodel i SGO-ordningen
Ordningen sælges til egne medlemmer i de 7 klubber, der er med i ordningen til kr. 900, heraf beholder den 
sælgende klub kr. 400 og 500 går ind i en pulje, der så fordeles efter antallet af spillede SGO-runder i klubberne.
I 2019 blev puljen på kr. 551.000, der blev spillet 9010 runder heraf 1106 på vores bane.

Konkret foreslås det at: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde på at få ændret SGO ord-
ningen således, at de kr. 500, der nu går til puljen, ændres til minimum kr. 780.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal bestyrelsen melde vores klub ud af ordningen, med virkning fra sæson-
start 2022.

Der var en livlig debat for og imod forslaget.

Skriftlig afstemning. 26 stemte ja og 41,2 stemte nej – 3 undlod at stemme.
Forslaget er faldet.
Men bestyrelsen vil forsøge at forbedre ordningen, så klubben får en større indtægt på ordningen.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende fra bestyrelsen er på valg:
Kasserer: Christian F. Sørensen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Torben Godskesen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Frank Krüger - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Christian F. Sørensen som kasserer
Genvalg af Torben Godskesen
Genvalg af Frank Krüger

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Genvalg af Martin Thorsen
2. suppleant: Nyvalg af Svend Erik Hansen
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad. 8. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Christian Wennicke - modtager genvalg
Revisorsuppleant: Steffen Hartmann Hansen - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af revisor: Christian Wennicke
Genvalg af revisorsuppleant: Steffen Hartmann Hansen
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad. 9. Eventuelt.
Årets Medlem. Bestyrelsen har valgt at titlen ”Årets Medlem 2020” tildeles en person, der har ydet en kæm-
pe frivillig indsat i klubben. Årets Medlem har brugt utallige timer på at hjælpe greenkeeperne. Med et kæmpe 
TAK for indsatsen er det en glæde at kåre ”Årets Medlem” – Kasper Wagn Demant.
Afslutning
Henrik Karlsen mindede han om, at medlemmerne skulle huske at passe godt på hinanden og banen. Takkede 
afgående suppleant Carsten Petersen inkl. bror Claus for en flot indsats i begynderudvalget. Takkede dirigenten 
for professionel styring af generalforsamlingen og takkede de fremmødte medlemmer for deres deltagelse.
Generalforsamling afsluttet.

Bilag: Bilag 1 Regnskab

Foranstående referat godkendt: 

Mogenstrup juni 2021      Næstved juni 2021

Camilla Holck-Clausen     Lars Urup
Referent       Dirigent


