
Fremmødte var 53,7 stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 19 gyldige fuldmagter - i alt 72,7 stemmer.

Formanden, Svend Erik Hansen, 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.
Svend Erik Hansen 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 henviste til bestyrelsens skriftlige beretning aftrykt i årsskrift november 2022. 

Formanden supplerede med, at han havde været rigtig spændt på jobbet som formand, da han overtog plad-
sen i december 2021. Han takkede bestyrelsen for, at de havde brugt en del weekender på at få lavet en 5 
års plan med en ny strategi for klubben.

Fritspilsordninger
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemgået fritspils- og rabatordningerne herunder SGS- 
og SGO-ordningerne. Der har været forhandlet med de andre klubber i SGO-ordningen om en mere retfærdig 
økonomisk fordeling imellem klubberne, men der har ikke været tilstrækkelig velvilje hos de andre klubber til 
at ændre ordningen. Bestyrelsen har derfor besluttet at træde ud af ordningen. Der er kommet udmeldelser 
fra medlemmer i kølvandet på udtrædelsen af SGO-ordningen, hvilket formanden beklager.
Klubben er fortsat med i SGS-ordningen og har rabataftaler med 12 andre klubber.

Mogenstrup Golffestival
En arbejdsgruppe har været i gang med at planlægge det, der fremover kommer til at hedde ”Mogenstrup 
Golffestival”. Det bliver en årlig begivenhed i uge 28 fyldt med turneringer og arrangementer for såvel med-
lemmer som spillere udefra. Sæt stort X i kalenderen og invitér meget gerne venner og familie med til arran-
gementerne i uge 28.

Referater fra bestyrelsesmøderne
Manglende referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. Vi har ikke været gode nok til at få referaterne 
lagt rettidigt på hjemmesiden og det beklager vi. Fremadrettet vil vi bestræbe os på, at de er lagt på hjemme-
siden hurtigst muligt.

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 49. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 08. DECEMBER 2022



Bagskabe
Vi har konstateret, at der er en del bagskabe, som er fyldt med golfudstyr på trods af, at de står som ledige 
i vores administrative system. Vi formoder, at det skyldes nogle oplysninger, som er gået tabt i systemet. Vi 
henstiller derfor til, at de af medlemmerne, der benytter et bag¬skab holder øje med, om de bliver opkrævet 
leje af bagskabet sammen med 1. halvårs kontingent 2023. Hvis ikke det er tilfældet, så kontakt Sekretariatet, 
så vi fremadrettet får styr på udlejningen af bagskabe. 

I slutning af januar foretager Sekretariatet en generel gennemgang af bagskabe. De sender en oversigt ud 
over de skabe, der står som ledige i vores system sammen med en oversigt over, hvor skabene er placeret. 
Hvis dit skab er på oversigten, så giv lyd fra dig, da vi klipper låsene på de skabe, der står som ledige, 14 
dage efter udsendelsen af oversigten. Sekretariatet skal ikke bruge unødigt tid på at holde styr på skabene, 
så vær sød at hjælpe dem med at få overblikket.

Regler for at lukke igennem:
Sekretariatet har i årsskriftet skrevet om at lukke igennem på banen. Det er god læsning.

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer Nogle af de områder, der er stor fokus på i klubben, er re-
kruttering og fastholdelse af medlemmer. Modtagelsen af nye medlemmer er meget vigtig, så hjælp de nye 
medlemmer med at finde sig til rette, så golfoplevelsen bliver god for alle.

Energikrisen 
Energikrisen i år har givet en del udfordringer på økonomien. Det er især udgifter til brændstof, gødning og 
frø samt strøm og naturgas, der har gjort et stort indhug i klubkassen.

Tak 
Formanden takkede alle de frivillige, der året rundt hjælper med alt muligt i klubben. De er sammen med 
sponsorerne meget vigtige for klubben. Sekretariatet og greenkeeperne blev takket for veludført arbejde og 
der var også stor tak til Claus Thane samt caféens medarbejdere. Beretningen blev rundet af med følgende: 
Klubbens samarbejdspartnere og medlemmer er utrolige vigtige. Sammen er vi stærkere og bedre.

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Christian Filip Sørensen fremlagde årsregnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022, revi-
deret og påtegnet af generalforsamlingsvalgt revisor Christian Wennicke.
CFS knyttede nogle kommentarer til tallene i regnskab/budget og redegjorde for de poster, hvor der pga. 
energikrisen havde været de største udsving ift. budgettet.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad. 4.1 Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2023. 
Der er forslag til kontingentstigninger på følgende medlemsgrupper: Senior, pensionister, 9 hullers medlem-
mer, B-medlemmer samt par 3 bane. Det er aldrig rart med kontingentstigninger, men stigningerne er des-
værre nødvendige pga. de øgede driftsomkostninger, som klubben har og vil have fremadrettet.

Medlemsgrupperne studerende, fleks samt passive/støttemedlemmer er på samme niveau som i 2022. 
Kontingentet for ynglinge, juniorer og lilleput falder så vi kan være konkurrencedygtige i pris ift. vores nabo-
klubber. Vi har pt. ikke så mange medlemmer i disse kategorier, så rent økonomisk er det ikke noget, som 
klubben kommer til at mærke her og nu.

Lejen på nogle af el-bagskabene stiger. Dette er blot til orientering ikke afstemning. Der blev spurgt ind til, 
hvorfor nogle el-skabe stiger mere end andre og forklaringen er, at underskabene med el er mere attraktive 
end overskabene med el.

Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for 2023: Ingen stemte imod forslaget. 
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2023 blev hermed vedtaget.

Budgettet taget til efterretning.
Ad. 4. 2 Bestyrelsen indstiller følgende til at være helt eller delvist kontingentfrie:
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter, klubbens ansatte og 6 elitespil-
lere. 

Punkt 4.2 bortfalder såfremt bestyrelsens forslag til §4 vedtages.
Der var en debat om hvorvidt elitespillerne skal stå nævnt med navn eller ej. Det blev foreløbigt vedtaget, at 
elitespillerne fremadrettet ikke skal nævnes med navn.

Afstemning: Ingen stemte imod, forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.



Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: 
Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer:
Tekstens farve betyder følgende:
Sort tekst er de nuværende vedtægter.
Rød tekst slettes fra vedtægterne. 
Grøn tekst tilføjes til vedtægterne.
NB; § uden ændringsforslag er ikke medtaget, og § med ændringsforslag er ikke nødvendigvis præsenteret i 
deres helhed, dvs. alle ændringsforslag er selvfølgelig med, men afsnit uden ændringsforslag er ikke nødven-
digvis med i den følgende tekst.

§ 3. Optagelse af medlemmer og medlemsforhold.
Kategori 5: Ungsenior 26-29 år.
Fuldgyldig medlemskategori, som har stemmeret på generalforsamlingen.

Denne kategori har mange andre golfklubber allerede. I 2023 er kontingentet i denne kategori det samme 
som seniorkontingent. Fremadrettet kan kontingentet måske justeres en smule ned ift. pris i andre klubber.
Kategori 5: Senior (fra og med 26 år). Kategori 6: Senior (30-66 år).
NB: Da der alene er tale om ændringer på numrene af medlemskategorierne 5-11, der alle bliver et nummer 
højere, justeres de numre blot i vedtægterne.

Afstemning: Ingen stemte imod, forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.
Ad. 5.2 Forslag til vedtægtsændringer:
§ 4. Indskud og kontingent.
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 kontingentfrie. Bestyrelsen træffer selv beslutning om bestyrelsesmedlemmer, sup-
pleanter, klubbens ansatte og andre klubmedlemmer, kan være helt eller delvist kontingentfrie. Det 
samlede beløb på de kontingentfrie medlemskaber, for seneste regnskabsår, fremgår i bestyrelsens 
beretning.
Bestyrelsen fremsætter dette forslag, da generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der så får mandat til at 
lede klubben det kommende år, herunder at ansætte og afskedige medarbejdere, disponere på store om-
råder omkring investeringer og omkostninger. Det er så bestyrelsens pligt at aflægge en beretning og et 
regnskab for det forløbne år, hvor generalforsamlingen kan tage stilling til om bestyrelsen har gjort arbejdet 
godt nok, har disponeret midlerne til gode for klubben og har sørget for at administration, greenkeeperstaben, 
træning m.v. har fungeret tilfredsstillende. Dette er de grundlæggende principper i en demokratisk forening.

Vedtægterne §4 omkring kontingentfrihed, hvor generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, skal 
godkende hvem, ved navn nævnelse, der det kommende år kan være helt eller delvis kontingent frie, binder 
mulighederne for ændringer og optimeringer fremefter. Bestyrelsen har ikke noget ønske om at anvende kon-
tingentfrihed i øget omfang, men vil gerne gøre opmærksom på at værktøjet ”kontingentfrihed” udelukkende 
er anvendt for at optimerer klubbens økonomi og minimerer omkostningerne til godtgørelser til de valgte.

Bestyrelsen ønsker med ændringen at give bestyrelsen, som på alle andre områder, ret til at træffe de nød-
vendige beslutninger og disponeringer, og selvfølgelig samtidig at stå til ansvar på generalforsamlingen ved 
at aflægge beretning om brugen af dette værktøj. Bestyrelsen vil senere på generalforsamlingen bakke op 
om forslaget fra Lars Kjær Lauridsen, da det lægger op til ordentlighed i forvaltning på dette område.

Der var en debat om det delvis frie kontingent til elitespillerne. Rasmus redegjorde for det budget, der var 
brugt på eliten i år, som er betydelig mindre end det budget, der er afsat i regnskabet. Elitespillerne hjælper 
fortsat til på alle begynderhold i løbet af sæsonen. 

Afstemning: Ingen stemte imod, forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.
Ad. 5.3 Forslag til vedtægtsændringer:
§ 5. Udmeldelse.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 3 måneders varsel med mindst 1 
måneds varsel til den 30. juni eller den 31. december.

Bestyrelsen ønsker at give medlemmer større mulighed for at vide, hvad de køber og lette administrationen 
lidt så udmeldinger kan foretaget med 1 måneds varsel mod nu 3 måneder.

Afstemning: Ingen stemte imod, forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.



Ad. 5.4 Forslag til vedtægtsændringer:
§ 9. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af 6 7 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 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.
NB: Hvis Ad. 5.4 vedtages indtræder den valgte 1. suppleant som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.

Ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer er et ønske som formanden har fremsat for bestyrelsen. Besty-
relsen har mange meget vigtige ansvarsområder, som klubben er helt afhængige af, fungerer og ved at have 
7 medlemmer kan vi bedre dække områderne ind med bestyrelses ansvarlige. Vi nedsætter samtidig antallet 
af suppleanter fra 2 til 1, da der igennem mange år aldrig har været brug for 2 suppleanter til supplering af 
bestyrelsen på et år.

Afstemning: Ingen stemte imod, forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.
Ad. 5.5 Forslag til vedtægtsændringer:
§ 15. Vedtægtsændringer.
Til vedtagelse af ændringer af disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers 
vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede med-
lemmers vægtede stemmetal er for forslaget.
Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalfor-
samlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, 
afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, 
og forslaget kan her vedtages med 2/3 ved simpelt stemmeflertal af de repræsenterede medlemmers væg-
tede stemmetal. Resten uændret

Afstemning: Ingen stemte imod, forslaget blev hermed foreløbig vedtaget.
Ad. 6. Forslag fra medlemmerne:
Ad. 6.1 Forslag fra Lars Kjær Lauridsen
Forslag om at bestyrelsen udformer klare objektive principper for hvad der kan give kontingentfrihed.
Det bør være gennemsigtigt hvorfor nogle kan få kontingentfrihed, så vi undgår misundelse, rygter om kam-
merateri mv. Kontingentfrihed er en varm kartoffel i alle foreninger, jeg sidder selv i en grundejerforenings 
bestyrelse.
Hvis en bestyrelse skal kunne nyde fuld opbakning i deres arbejde for klubben, så skal de ikke kunne mi-
skrediteres pga. uklare beslutninger om kontingentfrihed. Jeg vil derfor foreslå at bestyrelsen udformer klare 
objektive principper for hvad der kan give kontingentfrihed, og at disse besluttes af generalforsamlingen. Så 
vil dette spørgsmål ikke skabe uhensigtsmæssige diskussioner i klubben.
Bestyrelsen bakker fuldstændig op om forslaget og vil til næste generalforsamling fremlægge disse principper.
Ingen stemte imod, forslaget blev hermed vedtaget.
Ad. 6.2 Forslag fra John Birk Nielsen
Forslag om at Sydsjællands Golfklub får del i alle fremtidige momskompensationer.
Tilbage i 2020 blev Sydsjællands Golfklub godkendt som en almennyttig forening efter ligningsloven §8A og 
blev dermed berettiget til at modtage en delvis momskompensation for sine momsudgifter.

Betingelsen for denne godkendelse og momsrefusion var at 100 gavegivere hver gav klubben en gave på 
200 kroner. Et mål der blev opnået på rekordtid. For privatpersoner var/er gaven fradragsberettiget på selv-
angivelsen, hvis klubben indberetter den modtagne gave til Skat. 

Desværre har klubben ikke udnyttet denne mulighed i 2021 og 2022 og klubben har derfor ikke fået del i de 
refusioner som andre golfklubber i årevis har modtaget. Nogle klubber har modtaget flere hundrede tusind 
kroner årligt, som de har kunnet anvende til gavn for medlemmerne. Penge som også kunne gøre god gavn i 
vores klub, men som vi desværre ikke har fået del i. Konkret foreslås det at bestyrelsen sørger for at Sydsjæl-
lands Golfklub får del i alle fremtidige momskompensationer og indberetter til Skat således at gavegiverne får 
fradrag for gaven på selvangivelsen.

John Birk Nielsen havde desværre ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, så Esben Bak uddy-
bede forslaget på Johns vegne.



Bestyrelsen beklager, at en misforståelse eller mistolkning af regler omkring pulje for momskompensation i 
2021, gjorde at de ikke troede, der var penge i denne pulje under coronaperioden. Dette har betydet at be-
styrelsen ikke i 2021 gennemførte en indsamling til velgørende formål og dermed heller ikke har kunnet nyde 
godt af kompensationsmuligheden.

Bestyrelse er glad for forslaget og har allerede på sidste bestyrelsesmøde taget initiativ til at få godkendt en 
indsamling i år. Bestyrelsen har kigget på, hvem klubben kunne støtte med et velgørenhedsarrangement og 
valget er faldet på Smilfonden, der hjælper kronisk syge børn og deres familier.

Indsamling for i år er klar i GolfBox nu, her skal medlemmerne tilmelde sig turneringen og indbetale de 200 kr.
Det kræver 100 gaver á 200 kr. for at blive godkendt som velgørende forening, og dermed kunne modtage 
momskompensation. Der vil blive sendt besked rundt til alle medlemmer snarest muligt. Forhåbentlig når 
klubben hurtigt målet.

Bestyrelsen bakkede op om det gode forslag fra John. Ingen stemte imod, forslaget blev hermed 
vedtaget.
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 ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Rasmus K. Nielsen udtræder af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår: Genvalg af Christian F. Sørensen som kasserer
Genvalg af Torben Godskesen
Nyvalg af Lars Damgaard Hansen
Nyvalg af Henrik Karmark

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:
1. suppleant: Martin Thorsen - Modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Thorsen
2. suppleant: Peer Ove Nielsen - Modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peer Ove Nielsen

NB: Hvis Ad. 5.4 vedtages indtræder den valgte 1. suppleant som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.
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.
Kåring af årets medlem
Året medlem har været medlem af klubben siden 2017 og har lige siden da deltaget i hjælperdagene omkring 
banen og klubhuset. Året medlem har deltaget i mange af vores turneringer og været aktiv i vores fraktioner 
Veteraner og SuperSenior. Året medlem har hænderne rigtigt skruet på, så når der er praktiske opgaver, ting 
der skal repareres eller lignede, så står han altid klar. Han har hjulpet med markisen på terrassen og han 
har det sidste år været en vigtig frivillig del af greenkeeperstaben, hvor han har påtaget sig et stort arbejde 
på vedligeholdelse af banen hver eneste uge gennem året. Han er gået direkte ind i arbejdet sammen med 
greenkeeperstaben med sit store gå på mod og sit behagelige væsen.

Året medlem er Ole Andersen.
Ole og han kone Anni var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men formanden overrakte ham ny-
heden tidligere på dagen og skal hilse fra ham og sige mange tak for æren. Han blev meget glad og beæret 
over påskønnelsen af hans bidrag til klubben.Stort tillykke til Ole!

TeeBox Der blev fra forsamlingen spurgt ind til situationen omkring TeeBox.
Formanden forklarede, at klubben har TeeBox stående indtil foråret som det ser ud nu. Den bliver stående i 
klubben, hvis vi vælger at købe den ellers afhenter folkene bag TeeBox den. Der var debat om muligheden 
for at klubben selv etablerede nogle indendørs baner med Trackman. Formanden sluttede debatten af med 
at sige, at der ikke vil blive truffet nogle forhastede beslutninger omkring køb af TeeBox.



Mogenstrup Golffestival 
Det er med glæde at styregruppen modtog mere end 25 navneforslag til klubbens nye aktivitet i uge 28 næste 
år. Navnet Mogenstrup Golffestival er blevet inspireret af 2 af de indkomne forslag.
Formanden overrakte præmien på fri deltagelse i alle turneringer i hele uge 28 til:
Lars Kirk Larsen og Anders Petersen. Hjertelig tillykke og tak for de inspirerende forslag.
Tak til afgående medlem af bestyrelsen Rasmus Nielsen
Formanden takkede Rasmus, der har været medlem i klubben siden 1998, blev suppleant i 2017 og med-
lem af bestyrelsen i 2019. Rasmus har arbejdet med eliten og sporten i hans bestyrelsesarbejde og han har 
forenklet måden, klubben honorerer eliten på, som samtidig er med til at fastholde dem. Han har indført nyt 
pointsystem til kvalifikation til holdene, hvilket har skærpet konkurrencen og højnet niveauet i truppen. Ras-
mus har sin egen humanistiske tilgang til problemstillinger og altid klare og seriøse holdninger, som vil blive 
savnet i bestyrelsen.

Tak for en flot indsats i bestyrelsesarbejdet for klubben.
Tak til afgående medlem af bestyrelsen Frank Krüger Formanden meddelte, at Frank desværre ikke 
kunne være til stede. Frank har været medlem af klubben siden 1997 og være med i turneringsudvalget i 22 
år. Han blev suppleant til bestyrelsen i 2012 og valgt til bestyrelsen i 2014. Gennem alle disse år har sporten 
været omdrejningspunktet for Franks store arbejde for klubben. Bestyrelsen takker Frank mange gange for 
hans store arbejde i såvel udvalg, som i bestyrelsen gennem alle årene. 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
Tillykke til Lars og Henrik med valget til bestyrelsen, vi ser frem til samarbejdet.
Formanden sluttede af med at takke dirigenten for at styre forsamlingen sikkert gennem generalforsamlingen 
og mindede om, at den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt torsdag den 5. januar 2023 kl. 18.00.

Generalforsamling afsluttet. God jul til alle.
Bilag: Bilag 1 Regnskab

Foranstående referat godkendt:  

Næstved 5. januar 2023    Næstved 5. januar 2023

Camilla Vad      Lars Urup
Referent      Dirigent


