
Referat af generalforsamlingen i Mensalgård Golfklub den 20.oktober 2013 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

 
  

1. Valg af dirigent. 

    2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

    3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

    4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.( 

    5. Forslag fra bestyrelsen: fuldtidsmedlemskab nedsættes med 300,00 kr.) 

    6. Forslag fra medlemmerne. 

    7. Valg af Næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer (kun på ulige år). 

        På valg er Næstformand Frankie Blom (modtager genvalg) 

        På valg er kasserer Kurt Kristensen (modtager ikke genvalg) 

        (bestyrelsen foreslår Judith Sabinsky)           

        På valg er Bestyrelsesmedlem Judith Sabinsky ( modtager genvalg, men bliver Judith 

       Valgt som kassere foreslår bestyrelsen Susanne Larsen) 

        På valg er Bestyrelsesmedlem Jan Guldberg Frederiksen (modtager genvalg) 

     8. Valg af 1. Suppleant og 2. Suppleant for 1 år. 

     9. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant. 

    10. Eventuelt. 

 

  

 

 
 

 



Ad. 1  Henrik Wilson blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen er korrekt indkaldt 

og at generalforsamlingen derfor er beslutningsdygtig. Samtidig fik vi konstateret at Jan Guldberg ikke er på 

valg, i stedet er Erik Balle på valg da han er indtrådt i bestyrelsen i stedet for sekretær Stig Andersen.  

Ad. 2 Formandens beretning: 

Ja så er der gået endnu et år og det ses jo tydeligt på nogen og ikke så meget på andre men slet 

ikke på pigerne. Og hvordan gik så sæson 2. ja vi fik spillet sidste sæson og den sidste turnering 

færdig, så bestyrelsen og de forskellige udvalg gik efter afslutningen i gang med at planlægge en ny 

sæson så der var aktivitet i både baneudvalg og turneringsudvalg og sponsor- og 

forskønnelsesudvalg. Men bedst som vi syntes at alt var godt fik vi lige før vores åbning en kedelig 

meddelelse om at vores gamle ven, bestyrelsesmedlem og sekretær Stig Andersen var død (Ære 

være hans minde). Hans kone skænkede Stigs golfvogn til klubben, som hun sagde det var i Stig 

ånd, og herved kom Erik Balle ind i bestyrelsen. Efter et år med græsklipning kunne vi se at der 

blev brugt alt for meget tid på at klippe roughen så Per og jeg talte om at det var på tide at få en 

større maskine. Per og jeg selv tog til Odense og købte 1 maskine til ca. 60.000 dobbelt så bred 

som den gamle, så nu bruger Benny bager kun den halve tid på at slå roughen, Vi købte også en 

prikkemaskine til ca. 20.000 men den er ikke rigtig kommet i gang, vi har også en greenklipper der 

ligesom lever sit eget liv, det er ikke altid den har lyst til at starte og det er heller ikke altid den vil 

hæve knivene når den skal, med nogle frygtelige resultater til følge på green, så vi har købt en 

anden greenklipper for 35.000 som kommer på onsdag. Vi købte også en ny golfbil for et rimeligt 

beløb, da vi gav nogen maskiner i bytte. Og så havde vi 2 biler, men vores gamle vogn slog den 

sidste godnat skid med en totalt smadret kobling som ville koste ca. 6000 kr. i reparation. Så vi 

købte en anden for lidt mere end reparation af den gamle ville koste. vi skal jo huske at det er 

stadig frivilligt arbejde, og vi har sandelig også haft en del reparationer med sprungne slanger og 

tabte klippeled og div. olie spild og knivkoblinger, men vi han kun haft en maskine på fremmed 

værksted i år resten har vi selv ordnet. Man kunne jo også selv komme og sige at jeg har skrevet 

mig på eller sagt jeg vil gerne hjælpe, hvorfor er jeg ikke blevet kontaktet, så vi prøver at gøre det 

bedre næste år da vi nu ved lidt mere om hvad og hvor mange der skal til. Jeg har talt med 2 nye 

der gerne vi slå græs næste år, og håber at de gamle vil lidt endnu 

Shoppen og Rengøring 

Den har jo igen i år været flot bemandet med nogle dygtig og ansvarsfulde mennesker, men kan 

godt bruge flere. Siden starten har vi haft nogle rigtig gode åbningstider hele foråret og 

sommeren, tilladelserne og bevillingerne kom på plads i foråret, så varesortimentet omfatter nu 

også pølser og toast og is. Det har også været muligt at sælge sit gamle grej i shoppen og det er 

vist gået meget godt.  Rengøringen er der bestemt heller ikke noget at klage på der er altid pænt 

og rent og der mangler aldrig noget på toiletterne 

 



Udvendigt vedligehold 

Her har der heller ikke manglet noget, der er blevet lavet nye skilte, malet, hamret og banket og 

klippet træer, ordnet bunkers og flyttet bænke og tømt skraldespande til den store guldmedalje. 

Vi har også haft en arbejdsdag hvor der virkeligt blev gået til den. Så alt i alt ser banen fantastisk 

ud og er en fornøjelse at spille på 

Turneringer 

Werner cup er blevet afviklet endnu en gang og her kan medlemmerne jo ikke klage over vejret da 

de selv bestemmer hvornår de spiller, jeg vil lige nævne vinderne af de 2 rækker i B rækken blev 

det Kay Trantoft Rasmussen og i A rækken blev det Allan Espensen 

Vi har også prøvet med en mixed foursome turnering, jeg kunne forstå på de fleste der var med at 

det var meget godt, men jeg tror at det ikke var alle der var enige . men den blev spillet i 2 rækker 

og finalen blev vundet af Bo Fosgård og frue og vi prøver en gang til næste år og håber på at flere 

vil melde sig til. 

Sponsorer 

Sponsorudvalget har gjort det flot i år der har været sponsorer på alle turneringer og nogle vil 

gerne træde ind som sponsor. 

Vi har også haft 6 sponsor turneringer, Vi mangler 1 i november, med flotte præmier fra nogle af 

vores sponsorer og meget flotte præmier fra nogle andre. men jeg vil takke alle og håber på et 

godt samarbejde næste sæson 

Mesterskab 2013 

Blev afviklet over 2 runder 8. og 14-9 her var vi heldige med vejret selv om det blæste lidt og der 

blev gået til den fra starten og det resulterede i følgende resultater. Veteran rækken her blev det 

Ulla Røntved og Gregers Bunch der blev mestre og i senior rækken blev det Jeanette Espensen og 

Hother Bunch dette blev fulgt op af vores årlige klubfest som blev en dejlig fest med fint besøg af 

the King himself selveste Elvis Presley og takket være alle de fremmødte men især Rune, Annelise, 

Helle  og Claus   

Pink Cup 

Blev afholdt i juli mdr. med Ulla og Judith som promotorer, det blev en dejlig dag og med et flot 

resultat 12.305 til Støt Brysterne og det resulterede i at vores klub blev inviteret til landsfinalen i 

Helsinge d. 21-9 med Jeanette i A rækken og Judith i B rækken, da vinderen af B rækken ikke 

kunne. Det blev et flot resultat for vores klub da Jeanette vandt A rækken og de blev nr. 2 i 

holdkonkurrencen meget flot. Der bliver selvfølgelig også pink cup i 2014 



Børnecancerfonden 

I år spillede vi en turnering til fordel for børnecancerfonden som Jeanette stod for, der var rigtig 

mange aktiviteter den dag og det gav et overskud på ca 12.000 til fonden 

Rejseholdet 

Claus og Helle har været på banen igen i år. To ture på Sjælland (Kalundborg i maj og Korsør i 

august) og en rigtig hyggelig weekend tur til Sverige i starten af juli hvor ca. 20 mænd og kvinder 

var med. Claus har så efterfølgende meddelt at de ønsker at stoppe, hvilket jo er lidt kedeligt da de 

jo har gjort det rigtig godt. Men da jeg og mange andre synes at rejseholdet er et stort aktiv for 

vores klub og at det skal fortsætte, har Eigil og jeg snakket om at køre det videre til  næste år, men 

det kan jo være at der er andre der har lyst.  

Nu mangler jeg vist bare at sige tak til alle de frivillige hjælpere der har gjort dette at drive en 

golfbane muligt, uden jer havde det ikke kunnet lade sig gøre. I har virkeligt gjort et kæmpe stykke 

arbejde og vi håber på en lige så stor tilslutning næste år, om end endnu større. 

Endnu engang stor tak til alle. 

 Rejseholdet og  festudvalget  er trådt tilbage. Der blev klappet og uddelt en lille takkepræmie. 

Der var ingen kommentarer til beretningen 

Ad. 3 Kasserer Kurt Kristensen fremlagde det reviderede regnskab 2012/13. Regnskabet blev 

godkendt. 

Ad. 4 Kasserer Kurt Kristensen fremlagde budgettet 2013/14 budgettet blev godkendt. 

Ad. 5 Bestyrelsens forslag om nedsættelse af fuldtidskontingentet med kr. 300 blev vedtaget. 

Ad. 6 Elizabeth Beeken og Allan Espensen foreslår kompensation til de frivillige i klubben. Bestyrelsen er 

blevet pålagt at fremkomme med forslag til påskønnelse af de frivillige i klubben og helst inden for 3 

måneder. 

Ad. 7 Frankie Blom er genvalgt som næstformand. Judith Sabinsky er valgt som kasserer. Susanne Larsen er 

valgt som sekretær. Erik Balle er valgt som bestyrelsesmedlem. 

Ad. 8 Helgi Petersen er valgt som 1.suppleant til bestyrelsen. Benny Sehested er valgt som 2.suppleant til 

bestyrelsen. Det oplyst at Helgi fremover tager sig af hjemmesiden. 

Ad. 9 Ole Winther og Henrik Ernst Nielsen er valgt som revisorer og Tom Carøe er valgt som 

revisorsuppleant. 

Ad. 10 Der blev forslået kontakt til golf.dk og teetime.dk med det formål at promovere klubben yderligere 



John Poulsen spørger til teested på hul 1. kan der gøres noget. Måske kan teestedet flyttes lidt af hensyn til 

bilerne. ”Forskønnelses udvalget” vil kigge på det. Eventuelt kan teestedet rykkes længere til højre. 

Elisabeth Beeken vil gerne have forskønnet hul ni. 

Der skal eventuelt opsættes en forslagskasse. 

 

29.oktober 2013 

 

 

______________________ 

Dirigent 

 Henrik Wilson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


