
Referat af ordinær generalforsamling den 23 0ktober 2011 

Der var 53 medlemmer mødt op.  

Ad 1. Valg af dirigent, Erik Balle blev valgt og konstaterede at forsamlingen var 

indkaldt i tide og dermed beslutningsdygtig. 

Ad 2.           Formandens beretning 

 om klubbens virke 31-10-2010 – 23-10-2011. 

 

Det er en lidt speciel situation, efter en del år som formand, lovede jeg på sidste 

generalforsamling at trække mig. Og det løfte har jeg tænkt mig at overholde. 

’ 

Jeg vil gerne starte med de sidste linjer fra sidste års beretning: 

 Det var nogen af de ting der skete i 2009/10 og jeg håber at vi får et godt 2011. 

 

Fik vi så det??? Til det vil jeg svare ja. Banen har stået fint, og Gary har gjort et stort 

stykke arbejde, med de midler han har fået stillet til rådighed. Greens er blevet 

meget bedre, og han har fået ordnet alle pæle, og slået græsset flot. Shoppen har 

været mere åben end førhen, Julie har gjort et stort stykke arbejde for at få det til at 

hænge sammen, og det har bestemt ikke altid været lige let, da vores bane ejere 

ikke har ment at det var så vigtigt at skyde så mange penge i det, så alt kunne 

betales. Hun har fået stor hjælp fra Berit og Sonja, som kom til, da vores alle 

sammens Finn måtte melde fra pga. sygdom, han har heldigvis fået det bedre, og jeg 

håber meget at se ham næste år på banen. 

 

Herre, dame og spil sammen aftener, har igen i år været store succeser. Bent, Lily og 

Judith har sammen med deres hjælpere gjort et stort stykke arbejde. Forhåbentligt 

forsætter disse aftner i 2012, til glæde for medlemmerne. 

 



Igen i år har vi afholdt vores stiftelsesfest, det foregik i Nr. Asmindrup  

forsamlingshus. Og selv om vi satte prisen ned til næsten ingen penge, var vi det 

samme antal som de forgange år. Lidt ærgerligt med det store stykke arbejde som 

Claus og Rune lægger i det. Men for os der deltog, blev det noget af en fest, med 

diskotek, billig bar og masser af konkurrencer samt fine præmier. Nu mangler jeg 

bare listen til 2012, så jeg kan skrive mig på igen. 

 

2011 blev også året hvor vi ikke havde en pro, og ej heller en drivning range. 

Der var forsøgt at leje et stykke jord, men forskellige udvalg i kommune, amt og 

andre myndigheder har spændt ben for det. Nu må vi se hvad vi gør i 2012. 

 

Dem der har tastet scorekort har haft travlt igen, men I er blevet bedre til selv at 

taste ind i golfbox, forsæt gerne med det. 

 

 Turnering udvalget har som sædvanligt haft travlt, og igen i år har det været 

nødvendig at være hurtig for at komme med i turneringerne. Det er et problem som 

udvalget vil se på til næste år, og prøve at finde en løsning hvor flere kan deltage. 

Turneringsudvalget har bestået af Gunnar, Kirsten, Stig og Eigil. Igen i år har vi haft 

vores dejlige morgen bord til turneringerne, det er skønt at komme og se det fine 

bord med alt hvad hjertet begære.  Af turneringer vil jeg nævne klubmesterskabet, 

vanen tro blev det afholdt over to dage. Et meget fint arrangement, der fik en ny 

mester i herre rækken nemlig Bo Fosgaard. I dame rækken vandt Jeanette Espensen, 

i herre veteran var det Gregers Bunch og i dame veteran blev det Helle Jensen der 

blev mester, stort tillykke til dem alle. Jeg vil også gerne sige tak til alle vores 

sponsorer, som er kommet med fine præmier. Golf management, kim og Mariann 

Bours samt friskolen i Starreklinte som sponserede vores 2 dages turnering samt 

Henrik Wilson ”Rewidan ”har alle sponseret en turnering. Også stor tak til Anni der 

stiller op stort set hver gang og modtager vores penge, når vi betaler for 

turneringen. 



Støt brysterne blev afholdt igen i år, og overskuddet satte ny rekord, uden Lilly som 

primusmotor er jeg ikke sikker på at det ville være gået sådan. Jeg håber at Lilly vil 

foresætte til næste år, og så håber jeg at der er nogle der vil hjælpe hende. 

 

Som noget nyt forsøgt vi med, ikke at udsende et klubblad, men at orientere 

medlemmerne igennem hjemmesiden, det blev gjort pga. den store stigning på 

porto, og som mange nok har set, har vores hjemmeside fået et nyt udseende, det 

er Judith som har sørget for det. Jeg syntes det er en rigtig flot hjemmeside vi har 

fået, og den er blevet meget nemmere at finde rundt på. Godt stykke arbejde. 

 

Så kom vi til det lille problem som vi løb ind i omkring slutningen af august. 

Vi vidste godt at der skete en del med vores bane, bl.a. havde vi fået nye ejere, men 

vi valgte et se det fra den positive side, da vi havde fået at vide, at det var nogle 

pengestærke mennesker der havde købt banen. Det er de muligvis også men der gik 

ikke så lang tid ca. 1,5 måned, så blev det september og de meldte banen i 

betalingsstandsning. Siden da er der sket meget, der har været afholdt 

ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne har besluttet, at give 

bestyrelsen mandat til at forhandle et banekøb. Vi har i øjeblikket en advokat til at 

se på de forskellige ting, samt være med til at lave en evt. købs aftale. Jeg ser med 

stor optimisme på at det nok skal gå igennem. Jeg vil også gerne lige nævne at Poul 

har været en stor hjælp, med at stille laden til rådighed, indtil det falder på plads, og 

Poul har også hjulpet til med oplysninger, samt lovet at hjælpe med evt. banepleje 

til næste år (som rådgiver). 

 

Så kommer vi til bestyrelsen. Hvor er det nemt at være formand, når man har sådan 

en bestyrelse bag sig. Jeg har været stolt og glad for at stå i spidsen for sådan en 

samling hårdt arbejdende mennesker. Jeg kommer til at savne det. 

 



Det var nogen af de ting der skete i 2010/11 og jeg håber at golfklubben spiller på 

deres egen bane i 2012  

Mensalgård d. 23-10-2011               Per Jensen Formand. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. regnskab: Kurt fremlagde regnskabet. Spørgsmål af Hother om indtægter 

fra greenfee: Klubben har modtaget 17 % fra greenfee. Hother spørger om udgifter 

til golfbox, svar: vi betaler pr. medlem. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. forslag fra bestyrelsen ang. nye vedtægter: Frankie orienterer om de nye 
vedtægter som træder i kraft ved køb af banen. Medlemskatagorier er følgende 

Vip, fuldtid, hverdag, greenfee, langdistance og junior. Passiv består selvom 
indskud er afskaffet, får fordel i tilfælde af venteliste. 

§ 1, 2, 3 og 4 blev godkendt & 4 med tilføjelsen at indkaldelse også skal på 
hjemmesiden. 

Ang. § 5 foreslås at indsendelse af forslag fra medlemmerne kan indsendes indtil 

8 dage før generalforsamlingen: godkendt. § 6 godkendt. § 7 godkendt. & 7 sidst 

tilføjes ny en sætning. Der påhviler ikke foreningens medlemmer – uanset 

karakteren af medlemskabet – nogen personlig hæftelse for de af foreningen 

påhvilende forpligtelser. 

Ang. § 8 spørges om regnskabsåret kan ændres til kalenderåret, det overvejes. 

indføjet i & 8 eller kalenderåret 

§ 9 og § 10 godkendt uændret 

Ang. § 11 om anvendelse af formue ved opløsning af klubben ændres til at 

bestyrelsen foreslår hvad der gøres, og medlemmerne skal godkende dette. 

Vedtægter godkendt. 

Ad 5. Budget og fastsættelse af kontingent og indskud: 

Kurt fremlægger budget og kontingent for næste år, vip: 2295 kr. fuldtid: 1995 kr. 

hverdag: 995 kr. greenfee: 795 kr. langdistance: 1295 kr. og junior: 500 kr. 

Passiv: 400 kr. 

Hother spørger til maskinparken, den undersøges nærmere. Michael spørger om 

overskuddet holder for hele året, det mener Kurt. Michael spørger om ikke fuldtid 

er for dyrt i forhold til hverdag, Stig svarer at dgu-kort uden F kan vise sig at 



være bedre i længden, da vi endnu ikke kender konsekvenserne af de nu snart 

mange forskellige flexmedlemskaber, og nogle klubbers modvilje mod disse. 

Kontingent og budget godkendt. 

Ad 6: Forslag fra medlemmerne, der var ingen. 

Som aftalt sidste år er formanden på valg, Per trækker sig og bestyrelsen foreslår 

Gunnar som ny formand, han blev valgt. Bestyrelsen foreslår at Per overtager 

Gunnars plads, det blev vedtaget. 

Ad 8: valg af næstformand, Frankie vil gerne fortsætte, han blev valgt. Kasserer 

Kurt modtog også genvalg, det samme gjorde sekretær Stig og bestyrelsesmedlem 

Judith. 

Ad 9. Erik blev genvalgt som 1. suppleant og Benny blev genvalgt som 2. 

suppleant. 

Ad 10. Erik blev genvalgt som revisor og revisor suppleant blev Ole Winther. 

Under eventuelt spurgte Hother hvordan et æresmedlem vælges, man sender et 

forslag til bestyrelsen. 

Per roser de frivillige som ikke alle var til stede, men ros og flaske til Annie, Ivan, 

Eigil, Benny, Kirsten og Lily, og ros til Judith for den fine hjemmeside. Frankie 

takker Per for det fine formandskab og siger tak. Per runder af med ros og en 

klapflaske til dirigenten Erik. 

 

 

 


