
              Referat af generalforsamling i Mensalgård Golfklub 

                               18. oktober 2009 i klubhuset. 

Til stede ved generalforsamlingen var 22 personer og bestyrelsen 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Erik Balle som blev valgt 
Erik konstaterede at indkaldelsen var lovlig 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

                          Formandens beretning 

Så er der atter gået et år siden vi sidst havde generalforsamling, på 
det tidspunkt var vi 973 medlemmer, men atter i år er vi vokset, og vi 
er nu nået op på 1560 medlemmer, fordelt på 84 junior, 1139 mellem 
25-60 og 287 over 60.  Heraf er 1150 hverdagsmedlemmer. Trykket 
på banen er stadigvæk ikke for stort, så der er stadigvæk plads til nye 
medlemmer. 

Noget af det der virkeligt fyldte i starten af året, var de udmeldelser 
der kom for sent, ifølge klubbens vedtægter skal man have meldt sig 
ud inden 31-12, ellers forsætter medlemskabet. Før i tiden har man 
set igennem fingrene med det, men fra i år er der blevet strammet op 
på det. Det har givet en del problemer. Vi har talt med baneejer om 
det, da det er dem der opkræver kontingentet på klubbens vegne, vi 
kunne ikke blive helt enige, og i år prøver vi at kommunikere os ud af 
det. Det har været skrevet i bladet, på hjemmesiden, den folder 
medlemmer får når de melder sig ind og nu også her.  Så husk ønsker 
du ikke at være medlem længere, ønsker at skifte medlemskab, så 
skal det gøres inden 31-12.  

Banen er igen i år blevet passet af Steen, men i forhold til sidste år, er 
der sket det at Hede a/s er opsagt, og Steen er ansat under Fredrik 
på Benneiksgård. Der er ikke sket de store forandringer med banen i 
løbet af året, man har prøvet at flytte teested og green på 5 for at det 
skulle blive langt nok til at være et par 5 hul, men Dgu har lige været 



oppe og rate banen, og der er lige nogle ting der skal på plads, før vi 
ved hvad der sker. 

Jeg syntes at Steen har gjort et stort stykke arbejde med at holde 
vores bane, så en stor tak til ham. Er der nogen der har spørgsmål til 
banen, og evt. planer fremover, kan de stilles under evt. til Tuula. 

Bestyrelsen har igen i år været en god bestyrelse at være formand 
for, når der er nogen der har fået et stykke arbejde, så er det bare 
blevet gjort. I år fik vi et nyt medlem i bestyrelsen, det var Gunnar 
Espensen som trådte ind i stedet for Kirsten, Gunnar er kommet ind i 
turneringsudvalget, hvor han er blevet kørt i stilling som formand, da 
Henrik desværre har valgt at stoppe i bestyrelsen. En ting som jeg 
kan nævne fra bestyrelsesarbejdet er, at vi har fået kontakt til vores 
”søsterklub” Benniksgård. Vi var nede for at besøge deres bestyrelse, 
snakke om løst og fast, og vi blev enige om at fortsætte det 
samarbejde.  

Bladet er i år blevet lavet af Flemming, det har været et stort stykke 
arbejde, og vi har i år blevet nødt til at trykke bladet ude i byen, så 
det er en stor post i regnskabet. Flemming har også stået for vores 
hjemmeside, den bliver flittigt besøgt, og alt hvad der er væsentligt, er 
at finde der. Er der noget der mangler på hjemmesiden, så lav et 
indlæg og send det til Flemming, så sørger han for, at det kommer på. 

Træneren har igen i år været Svend Tinning, han har med myndighed 
og fast stemme styret slagets gang på træningsbanen om lørdagen, 
det sidste vi har hørt, er at Svend fortsætter på samme måde til næste 
år. 

Handicapudvalget får stadig større og større arbejdsopgaver, jo flere 
medlemmer jo flere scorekort til godkendelse, vi har i år prøvet at 
indføre at man selv kan taste sit scorekort på golfbox, og det har 
hjulpet lidt på arbejdet, men husk at det er frivilligt arbejde, så er 
scorekortet ikke lige tastet 2 dage efter det er afleveret, så hav lidt 
tålmodighed. Vi prøver at taste hver uge i høj sæsonen og hver 14 
dag, når der ikke bliver spillet så meget. Men husk at det er jeres egen 



opgave at kende jeres aktuelle handicap, så om der er tastet eller ej, 
har I pligt til at spille til det nye handicap. 

Turneringsudvalget har igen i år haft travlt, masser af turneringer og 
masser af deltagere. Igen i år har man skullet melde sig til 
turneringerne på golfbox, og har man ikke været hurtig, så er der ikke 
gået mange dage, før det har været for sent. Som sædvanligt har der 
været afholdt Verner cup, det er vores hul spil mesterskab, a- rækken 
blev vundet af Jeanette Espersen, b- rækken blev vundet af Benny 
Østergård. Klubmesterskabet blev igen i år af holdt over to dage, og 
for første gang var der så mange deltagere, at det var nødvendigt at 
starte både morgen og igen omkring middag. Klubmester for veteran 
damer blev Helle Jensen, veteran herre vandt Gregers Bunch, 
klubmester damer blev Jeanette Espensen og hos herrerne vandt Per 
Jensen. Alle vores turneringer, undtagen klubmesterskabet, har vi 
haft sponsor på, og jeg syntes at der har været meget fine præmier. 
Alle dem der har sponsoreret os kan I finde på vores hjemmeside, 
samt i klubbladet. En lidt speciel turnering i år, har været vores 
dameturnering, den blev spillet under mottoet støt brysterne, alt hvad 
der ville komme af overskud, skulle gå til kræftens bekæmpelses 
brystkræft projekt. Lilly Balle lagde en meget stor sjæl i denne 
turnering, og resultatet udeblev da heller ikke, 15000kr. kunne der 
sendes videre til det gode formål. Igen i år har Harry og Annie stillet 
op som starter og pengeopkræver selv om de ikke har deltaget i 
turneringerne, stor tak til dem. 

Klubfesten blev i år arrangeret af Claus Vinter og Rune Balle, de 
havde valgt at holde festen i Nr. Asmindrup forsamlingshus, det blev 
en rigtig god fest, med masser af god mad, Twiggys disco, og en rigtig 
god stemning, og til dem der ikke deltog: I gik glip af en rigtig god fest. 
Tak til Claus og Rune. 

Teori- og slagprøver er igen i år været forsøgt afholdt ca. 1 gang om 
måneden. Der har været mange mennesker som har deltaget, og det 
har været hyggeligt at møde alle de ”nye” golfere, som er gået til den 
med fuld iver. Det har som hoved regel været Flemming og jeg selv der 
har stået for det, men vi har fået hjælp fra flere bl.a. Jan Guldberg, 



Henrik, Bo og Stig, men ikke mindst Benny Bager som har stået for 
de fleste slagprøver i år. Ikke kun når der har været undervisning, 
men også på hverdage, hvor han har brugt mange timer på klubbens 
medlemmer. 

Rejseholdet har igen i år været særdeles aktivt, med bl.a. en tur til 
Sverige på et par dage, der går stadig rygter om at Claus Køpke blev 
forelsket i et vildsvin. Dejligt med to medlemmer som Claus Winther 
og Helle Jensen, der har lyst til at gøre det store stykke arbejde, som 
det kræver at arrangere turene med rejseholdet. Stor tak til dem. Jeg 
har hørt rygter om, at de allerede er i gang med at planlægge 2010. 

Regionsgolfen har været lidt op og ned i år, desværre gik ingen af 
holdene videre, og som noget nyt havde vi prøvet at tilmelde et 
veteranhold, men da man ikke her er opdelt efter handicap, mødte de 
nogle golfspillere der havde så lave handicaps, at det ikke var sjovt 
længere, så til næste år bliver der nok ikke et veteran hold. Er der 
nogen der har lyst til at deltage i regionsgolf til næste år, så kontakt 
Robert eller hold øje med hjemmesiden. 

Fredag aften, spil sammen aften, eller hvad det kaldes, har igen i år 
været et tilløbsstykke. Det har været skønt at møde alle de nye og 
gamle golfspillere, der har ønsket at bruge et par timer fredag aften til 
en hyggelig omgang golf. Det virker som om der er blevet knyttet nogle 
nye venskaber, nogle har fundet nye golfspillere at gå med de andre 
dage, andre har bare nydt det gode sammenhold. Det har igen i år 
været Jan Guldberg der har trukket det store læs, men der har været 
flere og flere hjælpere. Desværre kan Jan ikke overskue at stå for det 
til næste år, så er der nogen der har lyst til at hjælpe til, må I meget 
gerne melde jer. Men vi vil gøre alt i bestyrelsen for, at vi igen til 
næste år starter med fredags golf i maj måned. 

Onsdags aften eller herre aften var også et hit igen i år, i år blev det 
udvidet med grill på terrassen bagefter. Her var det Flemming der var 
hovedmand bag det, men han havde også et par hjælpere. Desværre 
gør Flemmings arbejde at han ikke kan stå for det til næste år, så 



også her må man meget gerne melde sig, hvis man har lyst til at 
hjælpe til. 

Også vores dejlige damer kom fint i gang i år, med mandags aftnerne, 
det startede lidt trægt men endte med at blive en stor succes, stort 
fremmøde, masser af godt golfspil, tilsat rigelig mængde kaffe, samt 
masser af snak. Det har været Lilly der har stået for det, og jeg håber 
at I fortsætter til næste år. 

Det var noget af alt det der skete i 2009, så jeg syntes at vi har haft 
en god golfsæson, og jeg håber at 2010 bliver lige så god. 

Per Jensen 

Formand 

Kommentarer til beretningen: 

Et medlem mente at tilmelding var svær, da turneringerne er 
populære, og mange ikke kan være med. Per svarede at vi ikke har lov 
til at bruge hele dagen, som vi gør til mesterskabet, så mere end 44 
deltagere kan vi, indtil videre, ikke være. 

Der blev spurgt til mulighed for rabat med venskabsklubber, og svaret 
var at vi vil tage det op med baneejerne, da vi ikke umiddelbart kan 
give rabat på greenfee. 

Erik spurgte til situationen med 2 golfere der udeblev fra en turnering 
uden afbud, og derved var i karantæne før klubmesterskabet. Henrik 
svarede at de var blevet udelukket af turneringsudvalget som skrevet 
står i reglerne, men at sagen var blevet anket til bestyrelsen, som 
besluttede (turneringsudvalget deltog ikke) at klubmesterskabet er en 
særlig turnering uden medlemsbegrænsning og de udelukkede derfor 
ikke tog en plads fra andre. Derfor fik de lov at deltage. Erik mente da 
at de generelle turneringsregler skal rettes derefter, og bestyrelsen vil 
tage det til efterretning. 

Beretningen blev herefter godkendt  

 



3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Årsregnskab Mensalgård Golfklub   

 1.aug. 2008 til 31. jul. 2009    

     

     

 Indtægter     

     

 Kontingent      456.000   

 Turnering(matchfee)       12.556   

 klubfest (deltager bet.)       13.792   

 sponsor+annoncer           8.100   

 poloer+bøger           6.913   

 renteindt.           1.089   

     

 indtægter I alt      498.450   
     
     

Udgifter     

     
     
     
 Bagmærker        11.593   
 DGU       170.041   
 Golfbox         27.051   
 Klubblad+porto        41.131   
 Klubfest         17.180   
 Kontor artikler           2.578   
 Tlf.+ adm.godt.        14.000   
 Møder            2.184   
 Præmier            8.464   
 Indkøb Poloer        14.355   
 Diverse         14.376   
     
 Udgifter i alt      322.953   
     
 Resultat       175.497   
 

 



Balance 

Aktiver                                    

Kassebeholdning                          1000 

Bankkonto                              367.064 

Aktiver i alt                             368.064 

Passiver 

Egenkapital  primo                 192.567 

Årets resultat                         175.497 

Egenkapital ultimo                 368.064 

Ovenstående regnskab er revideret, bilagene er kontrolleret uden at dette giver

Den 7. september 2009, revisor Erik Balle    

sign.  

 

Frankie Blom fremlagde regnskabet, som ændrer sig noget i takt med den store
indkaldelsen sendes ud. En anden syntes det var mærkeligt at der var afregnin
næste år. Frankie nævnte at bestyrelsen havde påtænkt ændringer i vedtægter
problemerne med udmeldelser, at man tidligere fulgte skarpt op på skyldnere, 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud 

 
 
Budget for Mensalgård Golfklub  
1. aug. 2009 til 31. juli 2010 
 
Indtægter 
 
 

Kontingent 



Turnering (matchfee) 
Sponsor+annoncer 
Poloer+bøger 
Renteindt. 
 

Indtægter i alt 
 
 

Udgifter 
 

Bagmærker 
DGU 
Jubilæum 
Golfbox 
Klubblad + porto 
Klubfest 
Kontor artikler+ny pc 
Tlf. + adm.godt. 
Møder incl. Kurser 
Præmier 
Indkøb poloer 
Diverse incl. Træner 
 

Udgifter i alt 
 

Resultat 
  

7. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (kun på lige år) 

8. Valg af næstformand, kasserer og sekretær samt et 
bestyrelsesmedlem. 

Henrik Ravn ønskede ikke genvalg som næstformand  

Frankie Blom blev valgt til næstformand, Kurt Kristensen blev valgt til 
kasserer, bestyrelsesmedlem Flemming Johansen og sekretær Stig 
Andersen blev genvalgt 

 9. Valg af 1. Suppleant og 2. Suppleant for et år 



1. suppleant Erik Balle og 2. Suppleant Susie Justesen blev genvalgt 

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

Erik Balle blev genvalgt som revisor 

11. Eventuelt 

Robert Hansen orienterede om sæsonens regionsgolf, hvor man 
hyggede sig, men uden den store sportslige succes. Selv om 
veteranrækken er svær, deltager vi næste år, til gengæld lukkes c-
holdet, da det er svært at finde damer til denne række, d-holdet 
fortsætter. 

Formanden takkede for god ro og orden 

Referent Stig Andersen 

                                                                                 

 

 


