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Frederikssund Golfklub 
Generalforsamling 2013 

Torsdag d. 7. marts 
 
 

Referat af generalforsamlingen: 
 
Formanden for bestyrelsen, Leif Tullberg, bød velkommen og udtrykte ønske om at det ville blive en god og 
konstruktiv generelforsamling. 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen pegede på advokat Jørgen Lange som dirigent til aftenens generelforsamling og  
Jørgen Lange blev enstemmigt valgt. Herefter gav formanden ordet til dirigenten.                                                                                     
 
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generelforsamlingen er korrekt indkaldt 
jævnfør vedtægterne. Dirigenten orienterede om, at generelforsamlingen blev båndet af hensyn til 
korrekthed af referat, men det betød ikke, at man skulle holde sig tilbage med spørgsmål og 
kommentarer.  
 

               Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens og udvalgenes årsberetning. 
               

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, 2012                                                        
-  herunder beretning fra diverse udvalg 
 

Årsberetning fra bestyrelsen og de forskellige udvalg kan læses i det skrevne materiale 
”Velkommen til generalforsamling i Frederikssund Golfklub”  
 
Bestyrelsesformanden og nogle af udvalgsformændene uddybede deres årsberetning.         
Følgende vil være et referat af de yderligere kommentarer til det udgivne materiale, samt nogle 
kommentarer, spørgsmål og svar. 
 

 Bestyrelsen  v/  Leif Tullberg                                                                                                           
Både vores udvalg og vores regionsfolk er meget engageret. I det hele taget er 
Frederikssund Golfklub en meget engageret klub. Vi i bestyrelsen sammen med de frivillige 
forsøger at skabe nogle rammer, der gør, at det er spændende at være i klubben og det har 
vi hørt at mange synes. Men der er også udfordringer. Der er kamp om medlemmer i 
klubberne. Én udfordring er at vi skal have mindst 100 nye medlemmer i 3. og 4. kvartal 
2013 for at kunne holde vores budget.                                                                                             
Vi har fået skabt god kontakt med andre klubber. Vi har i dag en fantastisk god SGO-
ordning. Dog har der også her været udfordringer.   Odsherred, som har været med i 
ordningen, er i år ude af ordningen.                                                                                                                   
Omkring andele har vi brugt mange kræfter. Vi har inddraget medlemmerne i møder 
omkring andele. Vi ønsker at fortsætte arbejdet og vi skal sikre os at få en rigtig løsning. 
Nogle klubber fjerner andele, nogle laver andre tiltag. Nogle klubber, som er med i SGO-
ordningen er begyndt at fjerne indskud.                                                                                         
En anden udfordring. Vi mangler virkelig en god sponsorudvalgsformand.                                                           
 
Samtidig vil jeg benytte lejligheden for at takke alle de frivillige for deres store indsats.      
Så vil jeg takke mine bestyrelseskolleger.                                                                                        
Til allersidst vil jeg takke vores sponsorer. Uden dem er det her ikke muligt.     
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Kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens beretning: 
 
Spørgsmål:   Vedr. SGO-ordningen.  Bliver den administreret efter det der står på 
hjemmesiden eller efter aftalen med de andre klubber?    
Og  - er et medlem, der efter udmeldelse af FRS  sidste år og indtrædelse af en af de andre 
klubber berettet til at være med i SGO-ordningen? 
 
Svar v/ Jørgen Bundgaard:  Efter sammenbrud i SGO-ordningen sidste år blev der stillet 
krav om at der skulle være karenstid for de medlemmer, der meldte sig ud af én klub og 
meldte sig ind i en anden, uden at man skiftede naturlig bopæl samtidig. Der blev indført 
en karenstid på 2 år. Denne aftale, som alle 6 klubber har indgået, blev indført for at gavne 
medlemmerne, således at man ikke bare kan melde sig ind i en billigere klub og så fortsat 
spille i tidligere klub.   
Supplerende svar  v/ Leif Schunck: Hvis det, der står på hjemmesiden ikke dækker 
intentionen i aftalen, så må vi jo justere hjemmesiden. Det vil vi meget gerne se på.  
 

 
Spørgsmål: Hvad vil bestyrelsen gøre ved de klubber, som ikke har indskud og er med i 
SGO- ordningen. Det er jo ret væsentligt konkurrencemæssigt. 
 
Svar v/ Leif Tullberg: P.t. vil vi ikke gøre noget. Lige nu ligger vi faktisk højst i kontingent. 
Hvis én af klubberne med meget lavt kontingent fjerner indskud, så kan det give ændring af 
konkurrencesituationen. I den nye aftale, der er indgået, står der specifikt, at hvis man 
ændrer konkurrencesituationen mellem klubberne, så kan man gribe ind. På nuværende 
tidspunkt føler vi ikke, der er behov for det, men vi er selvfølgelig meget opmærksomme på 
det.  
 
Efter en god debat omkring ovenstående kunne det konstateres at generelforsamlingen har 
taget bestyrelsens beretning til efterretning. 
 

 

 Baneudvalget   v/  udvalgsformand John Gothjelpsen 
Vi tror på bedre bane i år end de sidste år. Vi har fået nye baneredskaber.  
Der spilles hele året, og det giver slid. 
Vi opfordrer spillerne til at være meget opmærksomme, når der står skilte om at der 
arbejdes på banen. Det er fortrinsvis i tidsrummet 6 – 14. 
John takkede igen alle de frivillige, hulværter, ”turneringshjælpere” m.fl., som har ydet en 
stor indsats og specielt til Henrik Helt, som ved sin ihærdige indsats har sparet klubben for 
betydelige udgifter. 

 

 Baneservice v/  Jytte og Karen 
Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. Dog hænger det sammen med ting, 
som John Gothjelpsen var inde på under hans mundtlige indlæg fra baneudvalget. 

 
 

 Begynderudvalget v/ udvalgsformand Henrik Helt 
Henrik Helt synes ikke der var behov for at uddybe den skrevne beretning, men fremkom 
med et ønske om at alle hjælper med til at skaffe nye medlemmer. 
Udvalget ”sukker efter” at få noget at arbejde med. Det kunne være godt med det satte 
mål med 100 nye medlemmer. 
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 Bygningsudvalget v/ Henrik Helt  
Vi arbejder på at nå det, der ligger i koncepter med de forskellige arbejdsopgaver, herunder 
også for vores vicevært. P.t. er vi ved at opsætte LED-lamper, så man bedre kan orientere 
sig omkring huset og p-pladsen, når det er mørkt. 
Der er indkøbt 4 buggies til udlejning. Der arbejdes på at lave nogle retningslinjer for 
udlejning af disse.  Prisen er 250 kr. for greenfeegæster, 200 kr. for medlemmer og for 
1.500 kr. kan man få et 10-turskort. Der er allerede nu udlejet 1 buggy for hele sæsonen på 
en fast ugedag, så skynd Jer at leje en inden det bliver for sent!   
Vi er meget åbne for forslag, som kan lægges i postkassen eller i sekretariatet 
Vi er i øjeblikket ved at lave nogle nye teested klodser. Der kommer en klods på hver side af 
teestederne. De er væsentlig anderledes end de nuværende.  

    Der er fræset en rille i klodserne, som angiver farven på teestedet. 
 
 Der blev spurgt til skraldespandene. Virker som om vinden tager dem og der går dyr i dem.  
 Derfor nogle gange en del skrald omkring. Er der planer om at ændre det? 
 Svar v/ John Gothjelpsen. Har tidligere undersøgt pris på nye skraldespande. Pris ca. 70.000. 
 P.t. vil vi ikke bruge 70.000 til skraldespande. 
 
 

 Handicapudvalget v/ udvalgsformand Eni Fenger 
Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. 

 
 

 Juniorudvalget v/ udvalgsformand Lorenz Klosterskov 
Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. 

 
 

 Kommunikationsudvalget v/ udvalgsformand Leif Schunck 
Kommunikationsudvalget har haft gang i flere aktiviteter og afholdt flere møder. Vi mener, 
det er vigtigt at mødes, hvor man kan diskutere i åbent forum med henblik på at udvikle 
klubben og udvikle vores sammenhold, og vil opfordre til at man møder op til disse møder. 
Vi har også brug for at flere involverer sig i de opgaver der er i klubben, for at vores klub 
kan udvikle sig mere og mere. Tak for det, som er sket og lad os håbe, at mange vil 
involvere sig i den nye sæson. 

 
 

 Ordens & amatørudvalget  (ingen sager forelagt for udvalget)      H.P.Drisdal Hansen 
Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. 

 

 Regeludvalget v./ udvalgsformand Anders Kjeldsen 
Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. 

 

 

 Sponsorudvalget v/ Sponsorudvalget !     
Havde sat et højt mål, vi dog ikke kunne indfri, men resultat 50.000 højere end 2011.                                                                                     
Sponsorudvalget ønsker at udvide udvalget med 2-3 personer   
 

    Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. 

 

  

 Sportsudvalget v/ udvalgsformand Jeanette Strids-Jønsby 
Et fantastisk år. Tak for opbakning af alle. Vi har en speciel FCK-ånd. 
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Vi har besøg af mange klubber og mange positive udmeldinger. 
Vi har meget flotte sportsresultater og vi er privilegeret med vores sponsorer.  
De unge talenter giver os et godt ry / god presseomtale. Vi er kommet på ”landkortet”.  
Vi har vundet Sølv – og vi vil gerne vinde Guld.  

 
 

 Turneringsudvalget v/ udvalgsformand Ib Skovgaard Sørensen 
Der var ingen yderligere kommentarer til det skrevne. 
 

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse       
side 23 – 34 + noter til regnskab side36 – 40 i generalforsamlingsbladet 
 

Regnskabet blev forelagt af Karin Søholt Hansen, Dansk Revision.                                            
 

Karin gennemgik regnskabet og fortalte herunder at der er en ny post i år, nemlig:  
 ”Hensat til imødegåelse af tab” – for at imødegå evt. tab på debitorer.        
 (se evt. pkt. Afskrivninger side 39 i generalforsamlingsbladet) 
 
 Kommentarer / spørgsmål :  

Der var et ønske om at få uddybet den reelle udgift til trænervirksomhed, idet 
træningsindtægter/ - udgifter figurer på flere konti. Om den balancerer eller ikke balancerer? 
Svar v/ Jørgen Bundgaard:  
Omkring træningsindtægter/- udgifter under kontingenterne. 
Hver gang, der bliver købt en træningssektion af vores trænere, så får vi pengene i kassen og 
dem udbetaler vi så i løn. Derfor går de to beløb op.  

 Det faste beløb som trænerne får om året, er en blanding af tilskud til shoppen og  
træningstimer. Dette beløb fik vi for 1 ½ år siden forhandlet om fra 650.000 til 450.000 for 
2012. Deraf de 180.000 kr. til eliten og juniorerne. 
 
Herefter gik man over til en afstemning om regnskabet. 
 

 Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer årsregnskabet. 
 
 

4. Forelæggelse af Bestyrelsens budgetgrundlag for det kommende år   
side 35 i generalforsamlingsbladet 

Budgetgrundlaget blev forelagt af Karin Søholt Hansen, Dansk Revision. 
 
Der blev spurgt til værgekampagne, da budgetgrundlaget ikke viser, at der er afsat penge til 
det. 
 Jørgen Bundgaard fortalte, at det bliver arbejdet rigtig meget med værgekampagne, men 
man har valgt ikke at annoncere i år. Det gav sidste år slet ikke noget. 
Man vil bruge andre tiltag uden det koster noget, bl.a. virksomhedsbesøg. 
Udvalget er i fuld gang. Flere mennesker til udvalget er meget velkomne. 
 
Der blev spurgt omkring resultatet af afskrivninger, som svarer nogenlunde til det vi bruger 
på afvikling af lån til FIH.  Betyder det, at man til næste år slet ikke agter at investere? 
 Michael Tøgersen svarede, at bestyrelsen prøver at holde nye investeringer på et absolut 
minimum og har gjort det de sidste par år. Vi arbejder på at nedsætte vores gæld. 
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På den måde forventer vi at være gældfri om ca. 7 år, og så sparer vi rigtig mange penge til 
renter og afdrag, så ser det helt anderledes ud. 
 
Vedr. kontingent for 2013, fortalte Jørgen Bundgaard, at kontingentet fra 2012 fastholdes i 
2013. 
 
 Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og ved samtlige stemmer budgetgrundlaget og 
kontingentfastsættelsen for det år, vi allerede har taget hul på. 

 

 
 

5. Forslag fra Bestyrelsen  
 side 20 i generalforsamlingsbladet - Værdifastsættelse af andele    
Bestyrelsen foreslår at indstille værdien til kr. 5.000. 
Efter en god debat omkring andele og deres værdier tilsluttede en enig generalforsamling sig 
bestyrelsens forslag.          
  

 
 

6. Forslag fra medlemmerne        
side 20 – 22 i generalforsamlingsbladet 
 

a. Peter Kirketerp – forslag til ændring af vedtægternes § 4 (Indmeldelse, indskud og 
kontingent)    
Peter Kirketerp begrundede yderligere sit forslag og gjorde samtidig opmærksom på, at:    
2. afsnit i hans forslag: Medlemmer, som er optaget i klubben mod at købe en spilleret …… 
fjernes og erstattes med: Tidligere medlemmer af FGK, som ønsker genindmeldelse og som 
er indehavere af en til dem selv noteret andel kan indmeldes uden betaling af indskud. 

   Denne ændring er blevet givet til bestyrelsen og hermed forelagt. 
    
   Bestyrelsen har i det skrevne indlæg holdt sig neutral (se side 21), men med den nye viden 
   og den ændring, der nu ligger i forslaget, bakker bestyrelsen op omkring det reviderede  
   forslag fra Peter Kirketerp. 
 
   Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer forslaget i den    
   ændrede udgave. 
 
 

b. Helene Kjær – forslag til ændring af vedtægterne § 4 (Indmeldelse, indskud og kontingent)   
Selv om forslaget var modtaget efter deadline blev det på generalforsamlingen besluttet, at 
behandle forslaget.      

 
Dirigenten kunne konstatere, at første del af Helenes forslag omkring pris på andele 
allerede er vedtaget, idet bestyrelsens forslag omkring samme emne blev vedtaget. 
Anden del af forslaget omring konvertering til greenfee blev trukket tilbage af forslagsstiller, 
grundet ny viden/ ændringer omkring andelene.  

 
 
 

c. Peter Basse – forslag til ændring af vedtægterne § 9   Punkt 5 og 6 ændres til fælles punkt, 
Pkt. 5  Indkomne forslag   -                                                                                                         
Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig forslaget, idet der vil være mulighed for at der kan 
skabes tvivl om rettidig fremsendelse af forslag til generalforsamlingen. Forslagsstiller var 
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ikke tilstede og kunne derfor ikke uddybe forslaget. Leif Schunck mente, at det er vigtigt, at 
der fortsat er to forskellige punkter. Alle har mulighed for at komme med forslag og 
ændringsforslag og alle forslag behandles ens, men det er vigtigt at bibeholde to punkter, 
hvor deadline for medlemmerne er 1. februar. Bestyrelsen har deadline indtil dagen før 
generalforsamlingens afholdelse. Det har vist sig at være vigtigt og det giver bestyrelsen 
mulighed for at behandle de indkomne forslag med omhu.                                                 
Forslaget kom til afstemning, men blev ikke vedtaget.  
 

d. Arne Sørensen  -  forslag til ændring af vedtægternes § 4  – (Indmeldelse, indskud og 
kontingent).  
Forslag om udlevering af 25 – 50 greenfee billetter som indløsning af andel, ved 
udmeldelse af klubben eks. grundet sygdom 
Bestyrelsen foreslår ændring af forslaget til 10-20 greenfee billetter til Nordbanen.                                                                                                                                   
 
Arne Sørensen fortalte, da andelsbevis nu er gået ned til 5.000 vil han gå ned til 25. Måske 
endda lidt mindre.  
Bestyrelsesformanden beklagede, at bestyrelsen måtte fragå bestyrelsens ændringsforslag, 
idet det med henvisning til udviklingen i andelene ikke giver mening at udlevere 10 
greenfeebilletter. Michael Tøgersen supplerede: En andels nettoværdi er helt nede på 250 
kr., svarende til 1 – 2 greenfeebilletter. Dette er den aktuelle værdi.  Vi er i bestyrelsen ikke 
uden forståelse for forslaget, men vi er også nødt til at forvalte det forsvarligt – også af 
hensyn til de eksisterende medlemmer. 

    
Bestyrelsesformanden meddelte, at han var klar over at forslagsstilleren ikke havde 
mulighed for at kunne forudse udviklingen omkring andelenes værdi. Tingene sker p.t. så 
hurtigt.  
 
Der var en god debat og forskellige forslag og løsningsmodeller for og imod. 
 
Forslaget blev efter denne debat trukket og bestyrelsen vil tage det op under drøftelser 
omkring andele og se på, om der kan findes en, for alle brugbar løsning. 
 

 

7.           Valg af næstformand og kasserer 
 

Bestyrelsen indstiller:  John Gothjelpsen   som næstformand 
Bestyrelsen indstiller:  Michael Tøgersen   som kasserer    
    
Valgt som næstformand:  John Gothjelpsen    -  Enstemmigt valgt 

 Valgt som kasserer:          Michael Tøgersen   -  Enstemmigt valgt 
 
8.             Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i år skal 1 bestyrelsesmedlem vælges) 

Bestyrelsen indstiller:  Jeanette Strids-Jønsby 
 
Valgt:     Jeanette blev enstemmigt valgt    

 
 
 

9.             Valg af suppleanter for 1 år   
Bestyrelsen indstiller:  Heidi Sonne Nielsen og Flemming Gottschalck 
 
Valgt:  Heidi Sonne Nielsen og Flemming Gottschalck blev begge enstemmigt valgt 
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10.             Valg af revisor            
Bestyrelsen indstiller: Dansk Revision 

                           
Valgt: Dansk Revision blev enstemmigt valgt  

 
 
 

11.             Eventuelt  
Der var ingen emner til punktet. 

 
 
Hermed konstaterede dirigenten, at man har været igennem alle punkter på dagsorden og takkede alle for 
et godt møde og gav ordet til formanden, som afsluttende sagde:  
 
Tak til dirigenten for et godt ledet møde, tak til alle implicerede, tak til forslagsstillerne, tak for de mange 
gode indlæg, tak til alle der er mødt op i dag.  - Vi skal nok få en god sæson samen! 
 
 
 
 
 
 
Der var mødt 93 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen og yderligere 7 stemmer ved 
fuldmagt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigent adv. Jørgen Lange                   Referent Ulla Due  


