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Referat af generalforsamling, den 13. april 2019, kl. 13.00  
 
 

Velkomst: Formanden bød velkommen til de 87 fremmødte på gene-
ralforsamlingen. 
 
Formanden bad herefter generalforsamlingen 
mindes 3 afdøde medlemmer ved 1 minuts stilhed. 
 
 

Valg af dirigent: På bestyrelsens vegne foreslog formand Peter Olsen at 
vælge Frede Vest Hansen som dirigent.  
 
Frede Vest Hansen blev valgt som dirigent, og konstatere-
de, 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: 
 
Frank With – kan ikke forstå, at der var ca. 500 færre green-
fee spillere i 2018, da vejret synes, at have været rigtig fint? 
– svar: der er blevet analyseret på forholdet, og vi må kon-
statere, at det er kendetegnende for de fleste klubber i 
Danmark, at det meget våde forår sammenholdt med en 
ekstraordinær varm sommer, er den primære årsag til tilba-
gegangen i forhold til 2017 – 2019 er til gengæld startet fint 
op. 
 

Regnskab 2018: Kassereren gennemgik det reviderede årsregnskab for 
2018.  
 
Til kasserens gennemgang/beretning havde forsamlingen 
følgende bemærkning: 
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Mogens Larsen – hvad er årsagen til at ”forudbetalt lejeaf-
gift” er opført som en gældspost? – svar: Guldborgsund 
Kommune har valgt at forudbetale for hele lejeperioden/-
lejebeløbet relateret til den nyopførte sendemast placeret 
ved indgangen til golfbanen, hvorfor et beløb i årene frem vil 
blive indtægtsført indtil posten går i nul, med andre ord kan 
man sige, at indtil udløb for hele lejeperioden er afskrevet, er 
den til enhver tid bogførte restsaldo skyldig overfor kommu-
nen. 
 
Henning Larsen – varebeholdning ser ud til at være noget 
stor, er der iværksat en plan for, at få beholdningen ned-
bragt? – svar: der vil blive iværksat forskellige aktioner, for at 
få beholdningen ned på et mere normalt/acceptabelt niveau. 
 
Efter redegørelse af enkelte opklarende forståelsesspørgs-
mål blev årsregnskabet godkendt af generalforsamlingen 
uden yderligere bemærkninger. 
 
 

Budget 2019 og 2020: Kasseren gennemgik de anvendte budgetforudsætninger for 
2019 til 2022, og forslag til medlemskontingentet for 2020. 
 
Til kasserens gennemgang/beretning havde forsamlingen 
følgende bemærkning: 
 
Henning Larsen – hvad er årsagen til, at løn og personale-
omkostninger stiger fra kr. 1.707.889 i 2018 til kr. 1.950.000 i 
2020? – svar: som det fremgår af budgettet for 2018, var der 
kalkuleret med en samlet lønomkostning på kr. 1.900.000. 
Årsagen til det noget lavere forbrug skyldes primært, at be-
styrelsen så sig nødsaget til, at opsige en greenkeeper tidligt 
på året pga. vejrliget. Stigningen fra 2019 til 2020 er relateret 
til almindelig lønudvikling – der er derfor ikke tale om flere 
ansatte og større lønstigninger. 
 
Jens Degn – dejligt at høre, at der er taget fat i flexmedlem-
skabet for at få minimeret kontingentforskellen til almindeligt 
medlemskab. Hvad er årsagen til, at indtægter fra boldau-
tomaten forsvinder fra og med 2021? – svar: det er en fast-
holdelse af den oprindelige strategi, således, at vi til stadig-
hed har fuld fokus på klubbens serviceniveau overfor såvel 
medlemmer som gæste spillere.  
 
Generalforsamlingen tog herefter gennemgang af budget 
2019 og 2020 mv. til efterretning, og godkendte kontingent-
stigningen for 2020. 
 
Det godkendte årskontingent for 2020, er herefter som føl-
ger: 
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1A Senior – kr. 5.200,00 
 
1B Flex senior – kr. 2.000,00 
 
1C Ung senior – kr. 2.200,00 
 
Junior / barn – kr. 950,00 
 
Passive – kr. 300,00 
 
 

Forslag fra medlem-
merne: 

 
Der var indkommet et forslag fra medlemmerne. 
 
 
 

Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 
 

  
Valg af bestyrelsesmed-
lemmer: 
 

 
På valg til bestyrelsen er: 
 
Valg af kasserer:  
 
Alfred Jensen – modtog genvalg.  
 
Valg til bestyrelsen:  
 
Søren Nielsen – modtog genvalg. 
 
Steen Wæver – modtager ikke genvalg. 
 
Til den vakante plads foreslog bestyrelsen valg af Ivar Chri-
stensen – Ivar Christensen valgtes. 
 
 

Valg af bestyrelsessup-
pleant: 

 
Jan Jørgensen – modtager genvalg. 
 
 

 
Valg af revisor: 

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Øernes Revision. 
Forslaget godkendtes og Øernes Revision blev genvalgt. 
 
 

Eventuelt:   
 

Henning Larsen – lys på parkeringspladsen er noget man-
gelfuld, hvad skal der ske for at få det forbedret? – svar: det 
vil blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.  
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Ole Krarup – i forbindelse med arrangementet ”slå et slag” 
roste Ole Krarup ”klubberne i klubben”, som ved et helt 
igennem fremragende samarbejde opnåede et rigtig flot re-
sultat – 2. juni løber et nyt arrangement af stablen, hvor før-
ste præmien er en aften med Søren Kjeldsen. 
 
Alfred Jensen takkede Ole Rasmussen og Lilli Jensen for 
deres indsats ift. overdragelse af regnskabsprocedure mv. 
 
Kaj Petersen – det var ønskeligt hvis kvaliteten af scorekor-
tet kunne forbedres? – svar: bestyrelsen tog opfordringen ad 
notam.  
 
Alf Fabianson – var det ikke en opgave for baneudvalget, at 
få forbedret oprydningen efter prikling af banen? – svar: det 
vil helt sikkert indgår i den fremtidige planlægning af ar-
bejdsopgaver relateret til banevedligehold. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger og dirigenten takkede 
for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 
Formanden takkede dirigenten for en god og konstruktiv 
ledelse af generalforsamlingen. 
 
Herudover takkede formanden Steen Wæver for han virke i 
bestyrelsen gennem de seneste 3 år. 

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

 

 

 
 
 
Marielyst den 13. april 2019 
 
 
 
 
 
 
________________________                                         __________________________ 
Formand Peter Olsen                                                              Dirigent, Frede Vest Hansen 


