
Referat af ekstraordinær generalforsamling 9-10-2011 i Mensalgård Golfklub 

Per formand sagde velkommen til de mange fremmødte, 95 stk. 

Valg af dirigent: Erik Balle blev valgt og konstaterede at indkaldelsen var sendt ud rettidig, og 
generalforsamlingen dermed er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

Bestyrelsens forslag om at overtage banen efter konkurs: 

Frankie Blom orienterede om forhandlingerne med nykredit og fremlagde købsforslag. 
Overtagelsen sker fra 1 marts og 2 lån vil blive optaget, et banklån over 10 år og et realkreditlån 
over 20 år, udgifter de første år på 377000kr p.a. 

Et budget blev fremlagt hvor kontingentet for alle medlemskategorier sættes ned, for at beholde 
den gode konkurrenceevne over for andre klubber der også gerne vil have medlemmer, desuden vil 
der blive sparet på lønudgifter ved at bruge frivillig arbejdskraft, hvilket allerede foregår. 
Greenkeeper skal der til. Det er svært at overskue greenfee gæsternes antal, men der satses lavt 
med 2000 for næste år. Shoppen skal være der men i mindre omfang som start. Udgifter næste år 
på ca. 1.4 million og et overskud på 15000kr. 

Spørgsmål fra medlemmerne: 

Medlem 547 spørger om personaleforsikring, skulle ikke være nødvendigt. Medlem 616 spørger til 
kontingenternes størrelse, er ikke fastlagt men diskuteres på den ordinære generalforsamling, 
shoppen bevares, men i mindre omfang. Medlem 775 syntes en drivingrange er nødvendig, det har 
ikke været op at vende, men tages op. Medlem 454 mente at økonomisk set er 
fuldtidsmedlemskab for dyrt i forhold til flex-medlemskab. Det tages op. Medlem 716 spørger om 
ikke nogle udmeldte kan lokkes ind igen, jeg svarede at de fleste har en god grund til at melde sig 
ud, men at jeg spørger ind til årsagen, for at holde på dem. Medlem 616 spørger hvor mange der 
har svaret på udsendt mail om kategorier, det har 441: 47 % som kat 3 hverdagsmedlem, 26 % 
som kat 4 greenfee medlem, 20 % som heltid og 7 % som vip-fuldtid, samt nogle få langdistance 
og juniorer. Medlem 717 spørger efter deadline for sagen, svar: så hurtigt som muligt. Medlem 
552, kan prisen sænkes? svar: vi tror det ikke. 369 er der elastik i budgettet? Ja det mener 
bestyrelsen. Medlem 1860 spørger; Løber der flere provision eller gebyrer på? Svar: tjekkes af 
advokat. Medlem 616, kan der være åbent hele året? Svar: Det kan vi selv bestemme senere. 
Medlem 717, kan greenkeeping komme udefra, svar: det koster 700000kr. Medlem 717 kan der 
etableres range i laden, som i gamle dage, svar. Vi ser på det. Medlem 28 spørger om dgu kan 
hjælpe, svar: vi tror det men har ventet lidt med at kontakte dem. Pause. 

Afstemning om bestyrelsen skal fortsætte projektet med klubbens overtagelse af banen indenfor 
det fremlagte budget, hvor den årlige ydelse ikke overstiger 400000kr.:  

Alle stemte for, samt 15 fuldmagter. Vedtægter sendes ud inden den ordinære generalforsamling 
den 23. oktober.  

Under eventuelt rundede Per af og takkede Frankie for det store arbejde 

Stig Andersen, referent  


