
GENERALFORSAMLING 2008 
FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Referat 

fra ordinær generalforsamling 

torsdag d. 6. marts 2008. 

 

Pr. 6. marts 2008 var der 1170 stemmeberettigede medlemmer i klubben, heraf var fremmødt 126 

og afgivet 4 fuldmagter, i alt 130 stemmer. 

Formand Erik Stenbak bød velkommen. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Carl Jørgen Clasen, som blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt. 

 

Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder 

beretning fra diverse udvalg. Ved formand Erik Stenbak. 
En efterhånden ret kendt politiker sagde for nogen tid siden: ”Nok er nok”, et ganske fornuftigt 

udsagn, hvis altså den der siger det også efterlever udsagnet. 

Det er lige netop, hvad jeg er gået i gang med at gøre. Ikke fordi jeg er sur, skuffet, føler mig 

tilsidesat eller ønsker at mindske andres indflydelse – tvært imod, men alene fordi jeg har nået den 

alder, hvor jeg synes det er på tide at takke af. Og så kan 5 år med samme formand jo også være 

nok. 

I mit arbejdsliv deltog jeg i et utal af jubilæer, afskedsreceptioner ol., og jeg har hørt de involverede 

snakke i timevis om, hvad der er sket i de forgangne år. Kun i helt exceptionelle tilfælde morsomt 

og begavet; for det meste bare kedsommeligt og uinteressant, og ind i mellem direkte pinligt og 

absolut ikke egnet til at komme videre på. Jeg har lovet mig selv aldrig at falde i den grøft, så det 

skal jeg garanteret nok også holde mig fra, ved denne lejlighed. 

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at Frederikssund Golfklubs fremtid ligger mig 

meget på sinde, og det vil jeg forsøge at koncentrere min sidste mundtlige beretning om. For mig er 

der overhovedet ingen tvivl om, at alle klubbens medlemmer inden for ganske kort tid bliver nødt til 

at forholde sig til den fremtidige økonomi. 

Jeg er ikke i gang med at fortælle, at vores aktuelle økonomiske situation er katastrofal – absolut 

ikke. Men vi har måttet konstatere en mærkbar tilbagegang i medlemstallet, og det er ensbetydende 

med mindre kontingentindtægter, hvilket naturligt medfører, at det bliver nødvendigt at skrue ned 

for blusset. 

Skruer vi ned for blusset, bremser vi samtidig udviklingen, hvilket er ensbetydende med at 

Frederikssund Golfklub bliver mindre attraktiv for nye medlemmer og greenfeespillere, og så 

sandelig også for dem, der allerede er medlemmer. 

Naturligvis kan Frederikssund Golfklub mærke, at der etableres flere golfaktiviteter rundt om os, 

men jeg er overbevist om at hovedmodstanderen er ”grænseovergangen”, Kronprins Frederiks Bro. 

Mange udsagn går helt konkret på, at potentielle medlemmer vælger en anden klub alene på grund 

af den uacceptable transporttid, der forsages af den elendige broforbindelse. Det kommer der helt 

givet en løsning på, men det kan meget nemt tage 8 – 10 år, og så er spørgsmålet, hvordan kommer 

vi gennem den tid? 

Bestyrelsen har som nævnt i den skriftlige beretning fået gennemført en analyse af klubbens 

ledelses- og administrationsfunktioner. 



Ikke overraskende er konklusionen – lidt barskt sagt – at funktionerne er gammeldags og 

utidssvarende. Knapt så barskt betyder det, at Frederikssund Golfklub har passeret den størrelse, 

hvor den kan drives som en fodboldklub i en mindre provinsby. 

Det er der råd for, og en optimering af de daglige forretningsgange er en af de ting, den kommende 

bestyrelse vil arbejde med. 

Desværre er det ikke gratis, og en forventet medfølgende rationalisering kan ikke løse de 

økonomiske problemer der vil opstå de kommende år. 

Klubbens absolut største aktiv er banen. Derfor har vi indledt samarbejdet med Peter Chamberlain, 

så vi kan sikre en fortsat udvikling og forbedring af vores bane, så den bliver stadig mere attraktiv 

for nye medlemmer og greenfeespillere. 

Og så er vi tilbage ved økonomien, for baneudvikling kan ikke gennemføres ved rationaliseringer, 

der skal penge til. 

Jeg har sagt det på flere generalforsamlinger og jeg gentager det her, der er kun 3 haner at skrue på, 

når økonomien skal forbedres: 

 kontingenter, 

 greenfeeindtægter 

 sponsorindtægter 

Kontingenter kan angribes på 2 fronter. De kan forhøjes og der kan skaffes nogle flere medlemmer 

til at betale dem. Det første anser jeg for helt urealistisk, det andet skal jeg vende tilbage til. 

Greenfeeindtægterne kan alene forøges ved at gøre forholdene i Frederikssund Golfklub mere 

attraktive for såvel danske som udenlandske golfspillere. Her er det igen først og fremmes 

baneudviklingen, det gælder, men der naturligvis også vigtigt, at vi medlemmer i dagligdagen viser 

greenfeespillere, at de er velkomne. 

Sponsorindtægterne kan naturligvis forøges, men for at det skal batte noget, skal der ydes noget til 

gengæld, og for mig er der ingen tvivl om, at det er spilletid på den ene eller anden måde. Det bliver 

en del af den kommende bestyrelses arbejde at analyser mulighederne, og vi bliver alle nødt til at 

forholde os til evt. løsninger, hvis vi ønsker at skrue et par omdrejninger på den hane. 

Og så tilbage til kontingenterne – eller rettere sagt, hvordan vi bliver mange flere til at betale 

kontingent. 

En af måderne at skaffe nye medlemmer på er gennem en øget og målrettet markedsføring. 

Der er allerede besluttet en række tiltag og der er ingen tvivl om, at en stor del af det kommende 

bestyrelsesarbejde kommer til at dreje sig om, hvordan man hverver nye medlemmer. 

Af allerede planlagte initiativer skal nævnes: 

Golfens Dag (27. april): Sidste års arrangement var en absolut succes, og vi håber det bliver mindst 

lige så godt i år. Andy og Henrik står for arrangementet og de kan godt bruge lidt flere hænder, så 

kontakt dem, hvis du vil være med til at markedsføre din klub. 

Søndagscuppen (4. maj) arrangeret af Viasat Tee Time, hvor vi har reserveret tid til 2 4-bolde. Vi 

giver greenfeen, til gengæld markedsføres klubben i Tee Time i dagene 21.-27. april. 

Helsidesannonce med i Erhvervs og Turistcenterets publikation ”Fjordlandet” 

Klubbens nye præsentations- og markedsføringsfolder er som i kan se på gaden – og den har ikke 

belastet økonomien. 

Det er besluttet at præmiere de medlemmer, der skaffer et nyt medlem med 500,- kr. til brug i enten 

restauranten eller proshoppen – og det præmieres hver gang du skaffer et nyt medlem i det 

kommende år, så det er bare med at komme i gang. 

Der arbejdes fortsat med forslag til at udvide omfanget af erhvervsmedlemmer. 

Herudover arbejdes der på et koncept, der skal gøre det meget mere attraktivt at være andelshaver i 

Frederikssund Golfklub. 



Desværre må vi konstatere, at Scanplan Tour er gået fallit, så der får vi ingen markedsføring fra i år. 

I øvrigt er jeg meget forarget over at fallitten går ud over spillernes præmiepenge. 

Så meget om igangværende og kommende initiativer for at stimulere medlemstilgangen, der 

kommer sikkert mange flere, når den nye bestyrelse får arbejdstøjet på. 

Når vi taler økonomi synes jeg vi skal give kassereren en hånd. I 2007 lykkedes det at forøge 

renteindtægten med 20.000,- kr. så nu er vi oppe på 90.000- kr. – det svarer i runde tal til 15 

fuldtidsmedlemmers årskontingent. 

Til slut siger jeg tak til de mange samarbejdspartnere jeg har haft gennem mine år i Bestyrelsen. Det 

gælder bestyrelsesmedlemmer, personale, sponsorer, Stiftelsen repræsenteret ved Nils Sættem og 

sidst men ikke mindst alle de medlemmer, der på frivillig basis har ydet et stort stykke arbejde for 

klubbens vel. 

 

Baneudvalget v. formand John Gothjelpsen: 
Oplyste at det i efteråret blev konstateret at greenkeeperne hver har 300 – 350 afspadseringstimer til 

gode. Baneudvalget arbejder på, at finde en løsning på dette i nærmeste fremtid. 

Der arbejdes på at sommergreens kan åbnes d. 15. marts 2008 hvis vejret holder. 

 

Regeludvalget v. formand Frank Pedersen: 
Der er kommet reviderede golfregler pr. 1. januar 2008. De udkommer sidst i marts måned og kan 

købes i sekretariatet. 

Der vil blive afholdt 2 regelmøder i maj måned. 

 

Turneringsudvalget v. formand Henning Skaarup: 
Turneringskalenderen i klubbladet er ikke fyldestgørende. Den findes opdateret på klubbens 

hjemmeside. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kasserer Kirsten Lyngsdal gennemgik det udsendte regnskab der viste et underskud på kr. 42.000,- 

mod et budgetteret underskud på kr. 50.000,- 

Indtægterne var 185.000,- mindre end budgetteret. Det var kontingentindtægter og 

greenfeeindtægter der var mindre end budgetteret. 

På omkostningerne var der sparet så udgifterne var 193.000,- mindre end budgetteret. 

Det blev oplyst at Frederikssund Golfklub nu har en miljøpolitik og udarbejder grønt regnskab. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 4. Forslag fra Bestyrelsen. 
Der forelå ingen forslag. 

 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmerne. 
Der forelå ingen forslag. 

 

Pkt. 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år,  

fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. 
Kasserer Kirsten Lyngsdal Sørensen gennemgik bestyrelsens budgetforslag.  

Kontingenterne stiger med 2,81 %.  



Budget for 2008 viser et underskud på kr. 74.000,-. 

Golfandelen skal iflg. vedtægternes § 4 stige med nettoprisindekset pr. december måned, hvilket er 

en stigning på 2,0 procentpoint svarende til en stigning på 1,79 %. Bestyrelsen foreslog prisen 

rundet ned til kr. 13.590,-. 

 

Debat: 
Udligningen af pensionisternes kontingent over 3 år blev drøftet, Leif Tullberg gjorde opmærksom 

på at det var vedtaget på sidste generalforsamling, og at vi må passe på økonomien. Der bliver 

stadig flere pensionister og hverdagspensionister, medens vores medlemstal på seniorer falder.  

En mente at bestyrelsen ikke var optimistiske nok når der var budgetteret med et underskud. 

Opfordrede til at der blev lagt en strategi for medlemshvervning m.v. for at tilføre klubben flere 

indtægter. 

Formand Erik Stenbak svarede, at klubben ikke er en forretning og vi må tage hensyn til 

medlemmerne og ikke foreslå for store kontingentstigninger. 

Herefter blev det fremlagte budget, kontingenter og pris på andel godkendt. 

 

Pkt. 7. Valg af formand for 2 år. 
Da Erik Stenbak ikke ønskede genvalg, indstillede bestyrelsen Leif Tullberg valgt som ny formand. 

Leif Tullberg blev valgt for 2 år. 

 

Pkt. 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var: 

Henrik Helt, Mette Overby og Andreew McCourt alle var villige til genvalg. 

Ovenstående blev valgt for 2 år. 
I konsekvens af pkt. 7 foreslog bestyrelsen nyvalg af John Gothjelpsen. 

John Gothjelpsen blev valgt for 1 år. 

 

Pkt. 9. Valg af suppleanter. 
Bestyrelsen foreslog valg af Annita Thambo Jensen. 

Annita Thambo Jensen blev valgt. 

 

Pkt. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Valdemar Hansen, Himmelev Revisorerne og Henrik Kolind som 

revisorsuppleant. 

Disse blev genvalgt. 

 

Pkt. 11. Eventuelt. 
Der blev spurgt om de medlemmer der ikke har købt en andel vil blive degraderet til B medlemmer.  

Leif Tullberg takkede for valget og svarede at han bl.a. vil arbejde på at få gang i salget af andelene 

igen, og at han derfor håbede at de medlemmer der ikke har en andel vil købe en eller flere, de 

bliver penge værd. Men lovede at der ikke vil laves tiltag der angriber de medlemmer der ikke har 

en andel. 

Leif Tullberg redegjorde for den nye formands hensigter til den kommende tid: 

1. Holde møde med medarbejderne en til en. 

2. Sammen med Baneudvalgsformanden få en aftale med greenkeeperne, der er mere 

hensigtsmæssig for dem, og Frederikssund golfklub. 

3. Få opdateret sigtepunkterne for Frederikssund Golfklub, og få den nye masterplan  

indarbejdet i dem. 



4. Få firma andele færdiggjort og sat gang i salget. (25.000,- kr. pr. andel plus indskud på 

Kr. 3.150,- samt et kontingent på kr. 8.300,- pr. år. pr. spilleret) 

5. Få sat gang i salget af de ca. 65 andele der lige nu er til salg ved afgåede medlemmer. 

6. Få opgraderet markedsføringen af klubben, herunder annoncer, internet, personlig  

kontakt. 

7. Få overdækket Drivingrange. 

8. Undersøge mulighederne for at refinansiere klubbens gæld, herunder at søge optaget  

større lån, til at udvikle banen. 

9. Få flere af vores medlemmer til at være Frederikssund Golfklubs ambassadører, end  

der er i dag. 

10. Sikre at vi opretholder en fortsat god dialog mellem medlemmer, medarbejdere og  

bestyrelse. 

11. Få gennemført de forskellige anbefalinger fra rapporten om Frederikssund Golfklub. 

12. Få bygget et antal golfhytter på Hyllestedmarken. 

Herefter var der en kort debat om, hvordan man kunne afskaffe eller gøre køb af andele mere 

spændende.  

Ole Klinke opfordrede bestyrelsen til at revurdere beslutningen om ens kontingent for seniorer og 

pensionister. Ville selv fremsætte et forslag til næste generalforsamling. 

Henning Skaarup, medlem af Sponsorudvalget, takkede Preben Rason der afgår som formand for 

udvalget, for godt samarbejde i forløbne 5 år. 

Karsten Mariussen takkede den afgående formand Erik Stenbak for de mange år han havde arbejdet 

for klubben. Erik Stenbak slutter som formand men bliver formand for Informationsudvalget, det 

takker vi for. 

Erik Stenbak takkede for de pæne ord og for tiden der var gået, det var sjovt at være med. 

Leif Tullberg takkede den afgående formand for Sportsudvalget , Ole Godtfredsen, for hans arbejde 

for klubben i de forløbne år. 

Ref. Lh 13/3-2008 

Godkendt og underskrevet af dirigenten d. 18. marts 2008 

_____________________ 

Carl Jørgen Clasen 

Dirigent 
 


