
Referat af generalforsamlingen den 31. oktober 2010 
40 medlemmer var mødt op inkl. bestyrelsen 
 
Punkt 1. Valg af dirigent: Erik Balle blev valgt 
Punkt 2. Formandens beretning : 
 
Formandens beretning om klubbens virke.  

 

Så er der gået et år igen, og som jeg har lovet de forgangene år, vil det 
blive en kort gennemgang af det sidste år. Men som noget nyt så vil 
jeg prøve at holde ord. 
 
Igen i år har vi sat ny rekord i antal af medlemmer, den 27-10 var der 
i alt 1662. De fordeler sig med 63 under 25, 1194 mellem 25-60,  317 
over 60 samt  88 passive. Det er rigtig mange mennesker, men en stor 
del af dem ser vi ikke i klubben, da det er hverdagsmedlemmer og nok 
mest er medlemmer hos os pga. det billige medlemskab. Men vi skal 
nok til at vende os til en del færre medlemmer fremover. Det skyldes 
mange ting, bla. a. har dgu besluttet at klubberne kan lave alle de 
slags medlemskaber som de har lyst til. Desuden er flere klubber 
presset økonomisk, så man åbner for flere medlemmer, og samtidig 
fjerner man indskuddet. Vi vil i det kommende år forsøge at holde fast 
i så mange medlemmer som muligt, og se om vi kan hæve andelen af 
fuldtids medlemmer. 
Banen er igen i år blevet passet af Steen, og som de andre år har han 
gjort et stort stykke arbejde. Han har i år haft hjælp af Lasse, som har 
været ansat på lidt andre vilkår, men de har gjort et stort stykke 
arbejde. Af nye ting på banen kan jeg nævne søen på hul 9, samt det 
nye fælles  teested på hul 5. På par 3 banen er der også sket lidt, men 
da jeg ikke er så meget inde i fodboldgolf osv. vil jeg ikke kommentere 
det nærmere. 
Dog skal jeg lige nævne drivingrange, vores gamle drivingrange ville 
bonden have igen, og så er der blevet lejet et nyt stykke jord, som 
meget gerne skulle åbne til marts/april.  
 
Vi fik jo et nyt medlem i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, 
nemlig Kurt Kristensen som blev ny kasserer. Han har med hård 
hånd styret økonomien, og lige som resten af bestyrelsen gjort et stort 
stykke arbejde. Jeg vil ikke stå her og rose hver enkel, det skal jeg 
nok gøre på et andet tidspunkt. I løbet af det sidste år, har vi fået en 
ny samarbejdsaftale med bane ejer. Der er ikke den store forskel fra 



den gamle, dog er måden vi afregner ændret. Generelt er det et 
udmærket samarbejde vi har med bane ejere, men vi er bestemt ikke 
helt enige om alt. Jeg syntes at vi har fundet en løsning på det meste, 
som alle kan være tilfredse med. 
Som sædvanlig har alle udvalgene haft travlt. Bladet og hjemmesiden 
har Flemming stået for, og jeg syntes han har gjort et stort stykke 
arbejde. Alle nyheder har været på hjemmesiden få timer efter han 
har modtaget dem. Også bladet har fungeret fint, og her har vi haft en 
stor hjælp af Bente og friskolen i Starreklinte. I år blev det sidste blad 
sendt ud med posten. Fremover kommer bladet på hjemmesiden, hvor 
man så har mulighed for at downloade det. Grunden til dette, er den 
stigende porto Ca. 8 kr. gange 1600 medlemmer, gange 3 - 4 numre. 
Svend Tinning har igen været vores pro, og mange af vores 
medlemmer og greenfree gæster har været en tur forbi ham. Hver 
Lørdag har han stået der i sol og regn, og kommet med gode tips til et 
bedre slag. 
I hcp. udvalget har man kunnet mærke det store antal medlemmer, 
det er væltet ind med scorekort. Her vil jeg godt benytte lejligheden til 
at opfordre til at man taster sit scorekort ind på golfbox, det vil lette 
arbejdet meget for dem i hcp. udvalget. Hcp. listerne er ikke blevet 
fornyet så tit, og det er pga. vores info skærm, hvor man kan finde sit 
hcp. Det er efterhånden en hel regnskov der bliver fældet, hver gang 
listerne skal fornyes.  
 
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 Frankie Blom. 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, Højmann Hansen var sponsor igen i år, men det er 
desværre sidste år, så nu skal vi finde en ny til vores 2 dages 
turnering. Royal Unibrew, Golf Management, Kuberts fisk, Kim og 



Mariann Bours samt friskolen i Starreklinte har alle sponsoreret 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 Lily 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 damer der vil hjælpe hende.  
Festudvalget blev varetaget af Claus og Rune igen i år, den blev 
afholdt i Nr. Asmindrup forsamlingshus. Det var noget af en fest, 
desværre var vi kun 34 personer men det kunne man ikke mærke på 
stemningen. Jeg ser allerede frem til festen i 2011. 
Herre, damer og spil sammen aftener har igen i år været en stor 
succes, Bent, Lilly og Judith med hjælpere har virkeligt gjort det godt. 
Jeg håber at der også i 2011 vil være disse hygge aftener hvor vores 
medlemmer har mulighed for at få spillet noget golf med andre 
medlemmer.  
Det var nogen af de ting der skete i 2009/10 og jeg håber at vi får et 
godt 2011. Per Jensen, formand. 
 
Bemærkninger til beretningen: 
Elisabeth spurte om festen ikke kan holdes i klubhuset, Per svarede 
at det var prøvet før, men der er for lidt plads og det kræver mere 
arbejde oven på en hård turneringsdag. 
Poul spurgte om eclectic turneringen, turneringsudvalget tager det op. 
Erik var skuffet over at det åbne brev til Steen Tinning ikke blev 
nævnt i beretningen, Per svarede at han havde kommenteret på det 
som menigt medlem, og forsikrede at medlemmernes utilfredshed med 
service bliver taget op på samarbejdsmøde. 
 
Punkt 3 og 4, regnskab og budget (ses på hjemmesiden/bladet) 

 
Kasserer Kurt orienterede om regnskabet, som blev godkendt uden 
bemærkninger. Budgettet blev ligeledes godkendt. 
 
Punkt 5. Der var ingen forslag fra bestyrelsen 
 
Punkt 6. Forslag fra medlemmerne. Der var 2, det første fra Lisbeth 
som foreslår at medlemmerne får rabat på bolde til drivingrange. 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for en rabat hos baneejer og en 



brugbar måde at gøre det på, så det undgås at der er misbrug, og 
dermed spildte udgifter. 
Forslag 2 kom fra Henrik, som foreslår at kontingentet sættes ned 
med 500kr. fordi service fra baneejers side ikke er optimal. 
Medlemmerne var i tvivl om bestyrelsens holdning til dette, og Per 
forsikrede om at bestyrelsen bakker op, og vil arbejde/forhandle 
hårdnakket for at bedre service, så kontingentet ikke forlanges nedsat 
ved næste generalforsamling. 
 
Punkt 7. Valg af formand. 
Per ville gerne vælges for et år i stedet for 2 som sædvanen er. 
Generalforsamlingen godkendte dette og besluttede at der vælges 
formand igen til næste års generalforsamling. 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  
Jan Guldberg og Gunnar modtog genvalg. 
Flemming ville gerne træde ud p. gr. a. sit arbejde, 
Bestyrelsen foreslog Judith Sabinsky i stedet, og hun blev valgt. 
Erik blev genvalgt som førstesuppleant og Benny som anden. 
Revisor blev Erik igen og Susi blev suppleant. 
 
Eventuelt: Henrik fik ordet og roste Pers virke som formand, og lovede 
at han og vi andre nok skal få Per til at fortsætte også efter næste år. 
Henrik kom ind på klubbens udmærkede økonomi, og mente at den 
gerne må forbedres endnu mere, idet at med god økonomi er 
klubbens forhandlingsmuligheder med baneejer bedre. Der er jo 
andre måder at gøre tingene på. Vi har en i særdeleshed god klubånd 
med mange trofaste medlemmer, der kan derfor også overvejes at 
finde en anden bane, god økonomi og ca. 1300 medlemmer må være 
attraktivt. Og køb af vores egen bane er da også en mulighed.  
Tidligere på mødet spurgte Claus hvem der tager sig af hjemmesiden, 
svaret var at Judith overtager den med venlig hjælp af Flemming som 
fik ros for det fine arbejde han har udført.  
Per roste vores hjælpende hænder og der var en pæn omtale og en 
flaske vin til Lily, Kirsten, Helle og Claus, Eigil og Benny. Søde Anni 
som hjælper til turneringerne kunne desværre ikke være til stede i 
dag.  
Per takkede for et godt møde. 
                                                                            Referent Stig 
 


