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-  her mødes glade golfspillere  - 

 

Referat af generalforsamling, den 29. april 2017, kl. 13.00  
 
 

Velkomst: Formanden bød velkommen til de 75 fremmødte på gene-
ralforsamlingen. 
 
Formanden bad herefter generalforsamlingen 
mindes 4 afdøde medlemmer ved 1 minuts stilhed. 
 
 

Valg af dirigent: På bestyrelsens vegne foreslog formand Peter Olsen at 
vælge Ernst Nielsen som dirigent.  
 
Ernst Nielsen blev valgt som dirigent, og konstaterede, at 
formalia omkring generalforsamlingen var overholdt med 
rettidig indkaldelse og dagsorden jf. vedtægterne. 
 
 

Beretning: Formanden aflagde beretning om klubbens virksomhed i det 
forløbne år. 
 
Til formandens beretning havde forsamlingen følgende be-
mærkning – Ole Krarup havde glædet sig til at rose besty-
relsen omkring rettidig omhu ved at trække forslaget tilbage 
vedr. den forslåede sløjfefordeling, hvilket er stor glæde. 
 
Derudover var der rosende bemærkninger vedr. markedsfø-
ringsstrategien og værdien heraf ift. forskellige positive om-
taler af Marielyst Golf Klub.  
 
Bemærkninger om vintergolf – hvor forsamlingen finder de 
problematisk, at lukke fuldstændig, det må ikke ske igen, når 
vejret ellers tillader – se frem til, at bestyrelsen ændre ved 
dette forhold fremadrettet, ved at de enkelte golfspillere re-
spektere evt. vejrforhold, som måtte ændre adgang til ba-
nen. 
 
Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere be-
mærkninger. 
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Regnskab 2016: Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2016.  
 
Efter redegørelse af enkelte opklarende forståelsesspørgs-
mål ift. kontosegmenteringer / beløbsplaceringer blev regn-
skabet godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 

Budget 2017: Kasseren gennemgik budgettet for 2017, og herunder for-
slag til medlemskontingentet. 
 
Generalforsamlingen tog gennemgangen af budget 2017 
mv. til efterretning. 
 
Kasseren fremlagde en oversigt over medlemskontingenter-
ne sammenlignet med andre golfklubber på Lolland-Falster 
og Møn. Bestyrelsen ønsker at hæve flexmedlemskabet fra 
kr. 1.200 til kr. 2.500 gældende fra 1. juli 2017, denne stig-
ning skal hovedsageligt ses i lyset af stigende omkostninger 
til Pay and Play banen. 
 
Generalforsamlingen udtrykte stor bekymring omkring den 
nævnte stigning med tab af medlemmer til følge. Endvidere 
mente man ikke, at ændringen kan træde i kraft allerede i 
midten af 2017 jf. vedtægterne.  
 
Vi er stadig den billigste klub på hele Lolland-Falster, hvorfor 
det? – skulle måske se på en mindre stigning af alle typer. 
 
Sidste års generalforsamling vedtog man, kontingentet for 
2017, hvorfor der ikke kan ændres i nævnte medlemskab 
allerede fra 1. juli 2017. 
 
Den nævnte stigning er allerede indeholdt i det nye budget 
for 2017, og hvis der ikke kan indregnes en stigning i flex-
kontingentet, så må vi se på en anden solidarisk fordeling.  
 
Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 5 minutter 
for at bestyrelsen kunne diskuterer de indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen fastholdt forslaget om en stigning af flexmed-
lemskabet fra kr. 1.200 til kr. 2.500, dog først med effekt fra 
den 1. januar 2018. 
 
Generalforsamlingen synes stadig det var for dyrt, hvorfor 
der blev foretaget en afstemning ved simpel håndsopræk-
ning – resultatet her blev 24 stemmer for, hvilket var langt 
lavere end de der stemte imod, hvorfor forslaget blev ned-
stemt. 
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Forslag fra medlem-
merne: 

Der var indkommet et forslag fra Ib Frank Franch Jørgen-
sen, som foreslog følgende: 
 
”I golfbox er der på flere hverdage blokerede tider til klubber 
i klubben. Det er ikke foreneligt med tanken om anvendelse 
af golfbox, der jo netop er stedet hvor alle medlemmer og 
gæster på lige fod kan bestille en starttid.   
 
I andre klubber bestiller klubberne i klubben derfor starttider 
ligesom alle andre, - det kan være sat i system så spillerne 
kan opnå sammenhængende starttider, men vilkårene er de 
samme. Herved "blokeres" kun de tider der er brug for, og 
blokeringen vil kun omfatte hul 1. 
 
Mit forslag er derfor at de faste blokeringer ikke er mulige.” 
 
Faste blokering skal ikke være muligt – hvilket ikke tilsluttes 
af bestyrelsen derimod fastholdes baglæns gunstart. 
 
Forslaget blev forkastet af generalforsamlingen 
 
 

Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag. 
 

  
Valg af bestyrelsesmed-
lemmer: 
 

 
På valg til bestyrelsen er: 
 
Kasserer Ole Rasmussen – modtager ikke genvalg. 
 
Til den vakante plads foreslog bestyrelsen valg af Alfred 
Jensen – Alfred Jensen valgtes. 
 
Søren Nielsen – modtager genvalg. 
Søren Nielsen blev genvalgt. 
 
Steen Wæver – modtager genvalg. 
Steen Wæver blev genvalgt. 
 
 

Valg af bestyrelsessup-
pleant: 

Bestyrelsen foreslog Jan Jørgensen. 
Jan Jørgensen blev valgt. 
 
 

Valg af revisor: Kasseren foreslog genvalg af Øernes Revision. 
Forslaget godkendtes og Øernes Revision blev genvalgt. 
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Eventuelt:   
 

Frank With foreslog at bestyrelsen udarbejdede en konse-
kvensberegning af ændringer i kontingentstrukturen bl.a. set 
i lyset af debatten omkring flexmedlemskabet – der bør la-
ves en fremskrivning over 5-10 år, også set i lyset af klub-
bens gennemsnitsalder. 
 
Formanden takkede Ole Rasmussen for hans virke i besty-
relsen. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger og dirigenten takkede 
for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 

 
 
 
Klubben var vært ved kaffe og kringle. 
 
Kringlen var som sædvanen tro sponseret af Jørgen Toft, tidligere Lupinen, nu Cafeteriet 
i Horbelev Hallsen, til hvem vi siger tusind tak for en fantastisk kringle. 

 

 

 
 
 
Marielyst den 29. april 2017 
 
 
 
 
 
 
________________________                                         _______________________ 
Formand Peter Olsen                                                              Dirigent, Ernst Nielsen 


