
Referat af generalforsamlingen den 14. oktober 2012 

 

 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:   

               Vedtægtsændringer: § 2 Vip heltidsmedlem udgår, Heltidsmedlemmer (må 

medtage én gæst pr. gang til reduceret greenfee). Der vælges 2 revisorer. 

    6. Forslag fra medlemmerne. 

    7. Valg af Formand og to bestyrelsesmedlemmer (kun på lige år). 

        På valg er Formand Gunnar Espensen (Modtager genvalg) 

        På valg er Bestyrelsesmedlem Per Jensen (Modtager genvalg) 

        På valg er Bestyrelsesmedlem Jan Guldberg Frederiksen (Modtager genvalg) 

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

    10. Valg af Revisor og evt. Revisorsuppleant. 

          Grundet klubbens ændrede forhold, ønskes 2 revisorer. 

    11. Eventuelt 

Der var pænt fremmøde, 50 personer incl. Bestyrelse 

Ad 1: Erik Balle blev valgt til dirigent og han konstaterede at indkaldelsen var udsendt 

korrekt og generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig 

Ad 2: Beretning 2012 

Ja så er der gået et år siden vi besluttede at prøve på at købe vores egen bane, og 

hvordan er det så gået: vi fik lov til at bruge banen og klubhus året ud mod at 

holde det i god stand.  Der var så nogle stykker der fandt ud af hvad de forskellige 

maskiner blev brugt til og så var det jo bare at få dem startet og prøve sig frem, 

men der var en del der lige skulle kigges efter, for det var ikke alle der havde luft i 



hjulene og andre var der ikke strøm på, men som I ved lykkedes det os at komme 

igennem efteråret med hensyn til at klippe banen så vi kunne spille lige til vi tog 

flaget ned sidst i november. Shoppen var der ikke så meget gang i da vi jo ikke 

havde købt banen endnu. Men Frankie var straks gået i forhandling med Nykredit 

om hvad vi ville betale for sådan en herlighed. De fik at vide at vi kun kunne betal 

ca. 375.000 om året hvilket resulterede i en pris på ca. 4,5 mill + 25.000 for 

inventar og varelager og jeg tror det var det samme for de maskiner der var tilbage 

efter leasing Fyn havde hentet deres 2 maskiner, vi havde en advokat på til at 

kigge hele købet igennem, her havde Frankie også fået Nykredit til at betale 

halvdelen sammen med det hele for tilslutningen af el og vand og kloak, men 

Nykredit havde også et krav nemlig hvor mange medlemmer vi var når vi startede 

op i 2012 og det var jo lidt spændende at se, hvor mange medlemmer der var 

meldt ud i løbet af vinteren, men vi var nok til at vi kunne underskrive og komme 

i gang da det blev forår, men nu stod vi så og manglede de maskiner der var 

blevet hentet, så Per og Allan og jeg selv tog til Odense og købte 2 maskiner til ca. 

100.000 og så var det jo bare at gå i gang, vi er jo så heldige at vi har en masse 

medlemmer med forskellig baggrund, der var en der lige kunne ordne klippeled 

på en af maskinerne og det er jo godt og så er der nogle der har lidt forstand på 

mekanik så vi har faktisk klaret os uden en eneste mekaniker regning indtil nu. 

Men sådan en bane klipper jo ikke sig selv, der skal jo sidder nogen på ryggen af 

dem så der blev lagt nogle sedler frem da vi startede op og der blev hurtigt skrevet 

på både til klipning, shop og vedligehold og rengøring. Og her var vi nok ikke gode 

nok til at få kørt folk ind, især til klipning, men det var jo nyt for os alle og hvem 

gjorde ditten og hvem gjorde datten, så hvis man er blevet forbigået, så er det en 

fejl fra vores eller min side, men man kunne jo også selv komme og sige at jeg har 

skrevet mig på, hvorfor er jeg ikke blevet kontaktet, så vi prøver at gøre det bedre 

næste år da vi nu ved lidt om hvad der skal til. 

Shoppen og Rengøring 

Den har jo været flot bemandet med nogle dygtig og ansvarsfulde mennesker 

siden starten og med nogle rigtig gode åbningstider hele foråret og sommeren, 

selv om vare sortimentet har været begrænset men vi har manglet en del 

tilladelser og bevillinger som er kommet på plads nu. 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 det heller ikke lagt på den lade side, der er blevet 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, det vil vi også prøve næste år. 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 Henrik Raun og i A rækken blev det 

Hother Bunch 

Mesterskab 2012 

Blev afviklet over 2 runder 2. og 8-9 her var vi heldige med vejret og der blev gået 

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

blev det igen Helle Jensen og Gregers Bunch der blev mestre og i senior rækken 

blev det Jeanette Espensen og Jan Guldberg Frederiksen dette blev fulgt op af 

vores årlige klubfest som jeg desværre kun deltog begrænset i, men har hørt at 

det blev en dejlig fest takket være alle de fremmødte men især Rune og Claus, tak 

til jer og håber I laver en ny og ligeså god næste år 

Pink Cup 

Blev afholdt i juli mdr. med Ulla og Inger som promotor, det blev en dejlig dag og 

med et flot resultat Ca. 13.000 til Støt Brysterne 

Rejseholdet 

Claus og Helle har gjort det igen. De er nærmest verdensmestre i at arrangere 

golfture for vores medlemmer. To ture på Sjælland og en rigtig hyggelig weekend 

tur til Samsø hvor alt var besat, vi håber I har lyst næste år, rigtig mange tak 

Vi har også haft 6 sponsor turneringer, Vi mangler 1 i november, med meget flotte 

præmier fra vores sponsorer som jeg vil takke og håber på et godt samarbejde 

næste sæson 

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 været muligt, 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,                                                                     

Gunnar Espensen, Formand  

Ingen kommentarer til beretningen, den blev godkendt 



Ad 3: Kurt fremlagde regnskabet, Jan K. spørger om renter, realkreditlånet er 

fastlån på 4 % afdragsfrit i 10 år. Banklånet er på 5 % og betalt ud på 10 år 

Regnskabet blev godkendt 

Ad 4: Kurt fremlagde budget for næste år, Robert spørger om der er budget til 

forskønnelser/udvidelser, bestyrelsen har ikke konkrete planer endnu, men hans 

forslag og andres ligeså, tages op og der arrangeres arbejdsweekender i god tid, så 

planlægning kan fungere. Marianne spørger om driving range, Per svarer at vi 

kigger på et slagnet. Jan K. er inde på at spare par 3 banen væk og lave driving 

range, men der skal også klippes og bolde samles op. Desuden (Benny, Stig) er 

par 3 banen uundværlig til begyndere og familier. Tom bliver oplyst om at udgifter 

til DGU og Golfbox ligger fast afhængig af medlemstallet. Bent og Ulla efterlyser 

mere reklame udadtil, men vi har været pænt offentliggjort og brugt mange 

reklamepenge, men det kan gøres bedre. Henrik spørger hvorfor kontingentet kun 

skal stige for fuldtidsmedlemmer og ikke for flexmedlemmerne, Frankie mener at 

andre klubbers flexmedlemskaber kan udkonkurrere os, men at 

fuldtidskontingentet klarer den. Jan K. synes hverdag er for billigt, men skal man 

spille turneringer er prisen tæt på fuldtid, og Kurt og Ulla tror ikke på at 

hverdagsmedlemmerne vil give mere, Stig gør opmærksom på at dem der bor i 

Jylland har en anden opfattelse end folk der bruger banen. Kontingenter: Fuldtid 

2295 kr., hverdag 995 kr., greenfee 795 kr.  

Ad 5: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: § 2 Vip heltidsmedlem udgår, 

Fuldtidsmedlemmer (må medtage én gæst pr. gang til reduceret greenfee) forslaget 

blev godkendt.  

Ad 4: herefter godkendtes budget og kontingent. 

Ad 6: Ingen forslag fra medlemmerne 

AD 7: Alle bestyrelsesmedlemmer genvalgt 

Ad 9: Bestyrelsen foreslår Ole Winther som 1. suppleant og eksisterende 1. suppleant 

Erik Balle genopstiller. Med udsigt til kampvalg trak Ole sig og Erik blev valgt. Benny 

Sehested genopstillede som 2. suppleant og blev valgt.  



Ad 10: Bestyrelsens forslag om 2 revisorer og 1 revisorsuppleant blev godkendt og Ole og 

Erik blev valgt til revisorer, og Henrik Nielsen blev revisorsuppleant 

Ad 11: Eventuelt. Henrik Raun foreslår man bruger facebook lidt mere, Robert synes om. 

Rynkeby cykel arrangement kommer forbi, Ole mener vi kan bruge TV Øst til at 

komme ud over scenekanten. Jan K., Bent og Robert roser os selv. Gunnar orienterer 

om regionsgolf. Per siger at medlemsaftener fortsætter, Kirsten foreslår nye 

klubtrøjer. Kim efterlyser bedre kommunikation ang. frivilligt arbejde. Pernille roser 

os for det fine sociale samvær. 

Formanden siger tak for god orden, referent Stig Andersen, sekretær  

 

 

 

 

 


