
GENERALFORSAMLING 2007 
FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Referat 

fra ordinær generalforsamling 

torsdag d. 8. marts 2007. 

 

Pr. 8. marts 2007 var der 1241 stemmeberettigede medlemmer i klubben, heraf var fremmødt 192 

og afgivet 65 fuldmagter, i alt 257 stemmer. 

Formand Erik Stenbak bød velkommen. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Hans Peter Drisdal Hansen, 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. 
Bestyrelsesmedlemmerne får i året løb et utal af spørgsmål vedrørende Klubbens daglige drift, 

nogle særdeles relevante, andre baseret på de mest utrolige rygtedannelser. 

Naturligvis forsøger vi alle at give et fornuftigt svar på de spørgsmål, vi får stillet, men både det 

enkelte bestyrelsesmedlems konkrete viden og tid sætter selvfølgelig visse grænser. 

Generalforsamlingen har trods alt valgt os til at varetage Klubbens samlede drift og udvikling, og 

det er her hver enkelt primært lægger sin tid og sine evner. 

Det er helt klart også på resultatet af årets samlede drift og udvikling, at Bestyrelsen gerne vil måles 

på den årlige generalforsamling.  

Hvis man ikke er tilfreds med bestyrelsens svar eller tvivler på troværdigheden, så er 

Generalforsamlingen det helt rigtige sted at få svaret. 

Enkelte medlemmer har i klubbladet og på anden vis ønsket at få oplyst nøjagtigt, hvad Scanplan 

Touren har kostet klubben. 

Bestyrelsen har umiddelbart svaret, at Scanplan Touren ikke har påvirket klubbens likviditet samt at 

der ikke er udført arbejder på banen, som ikke alligevel skulle udføres. 

Det svar har åbenbart ikke været dækkende for enkelte medlemmer. 

Kassereren har derfor opstillet et enkelt regnskab, der viser til- og afgang af likviditet. 

Hvorledes Touren i øvrigt påvirker klubbens økonomi kan der ikke opstilles et eksakt regnskab for. 

Det vil være det rene gætteri., og Bestyrelsen ønsker ikke at deltage i en konkurrence om, hvem der 

er bedst til at sælge elastik i metermål. 

Kassereren redegjorde for likviditetsregnskabet. Der havde været indtægter på Scanplan Touren på 

kr. 18.000,- samt udgifter til forplejning, leje af golfbiler, pressemøder m.v. på kr. 17.815,- således 

at likviditetsresultatet var et overskud på 185,-kr. 

Herefter fortsatte formanden: 

Man skal ikke have været medlem af Frederikssund Golfklub i så mange år for at kunne huske den 

tid, hvor både økonomi og likviditet var i så ringe forfatning, at klubben var alvorligt truet af 

lukning. 

Ihærdigt arbejde fra skiftende bestyrelser bragte Frederikssund Golfklub gennem faser med god 

økonomi men alvorligt ringe likviditet frem til de seneste år, hvor såvel økonomien som likviditeten 

har været på toppen. 

Samtidig med, at der etableres flere og flere golfbaner, er der flere klubber på Sjælland som melder 

om mindre eller større økonomiske problemer, og generelt meldes om markant faldende 

greenfeeindtægter. 



Frederikssund Golfklub kan naturligvis registrere de samme tendenser, bl.a. derfor det senere 

forslag om ændring af kategorierne for kontingentbetaling. 

Den opmærksomme læser af regnskabet for 2006 vil bemærke, at klubbens nuværende drift i runde 

tal koster 7,0 mio.kr, at kontingentindtægter og indskud i andre runde tal indbringer 6,7 mio.kr. 

Med andre ord, der mangler allerede 0,3 mio.kr. inden der bliver en eneste krone til investeringer og 

fornyelser. Der skal med andre ord skaffes yderligere indtægter på mindst 2,0 mio.kr. , hvis ikke 

udviklingen af Frederikssund Golfklub skal gå i stå. 

Bestyrelsen har tidligere gjort opmærksom på, at der kun er 3 skruer at dreje på: 

- kontingenter, 

- sponsorindtægter, 

- greenfeeindtægter. 

-  

Til de medlemmer, der ønsker en generalforsamlingsbeslutning på, at Frederikssund Golfklub 

fremover skal leve en tilværelse i selvtilstrækkelig ubemærkethed, er der kun en ting at sige: ”Glem 

alt om sponsor- og greenfeeindtægter. 

Tilbage er der kun kontingenterne. Gæt selv på, hvor mange omdrejninger den skrue tåler. Der skal 

ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilke konsekvenser det får i løbet af ganske kort tid. 

Til de medlemmer, der ønsker en progressiv klub med løbende forbedring af vores største aktiv, 

banen, en fortsat tilgang af nye medlemmer og en fornuftig sportslig udvikling skal det siges, at så 

skal der primært satses på øget medlemstilgang samt sponsor- og greenfeeindtægter, og vil man 

have den form for indtægter, bliver man nødt til at yde noget til gengæld. 

Den første forudsætning er, at man ved, at Frederikssund Golfklub eksisterer – er på landkortet, 

samt at de faciliteter – specielt banen – klubben byder på er af høj kvalitet, så der virkelig er noget 

at komme efter. 

Når vi ser på de ofte hjernedøde reklamespots, veletablerede virksomheder køber for millionvis af 

kroner hos de forskellige tv-kanaler, bliver det meget svært at overbevise den siddende bestyrelse 

om, de omkostninger der er forbundet med 1 times positiv tv udsendelse i forbindelse med Scanplan 

Touren, gentaget 5 gange, ikke er investeringen værd - manglende mulighed for at spille på banen 4 

dage i den mest døde feriesæson. 

Lidt forenklet kan den siddende bestyrelse se 2 modeller for udviklingen af Frederikssund Golfklub. 

1. Medlemmerne ønsker at vi skal være os selv nok med risiko for inden for kort tid at vende tilbage 

til tilstande, hvor såvel økonomien som likviditeten er alvorligt anstrengt, med de begrænsninger, 
det sætter for drift, udvikling og medlemstilgang.  

2. Medlemmerne ønsker at der gennem en udadvendt og progressiv markedsføring skabes 
økonomisk grundlag for, at drift, vedligeholdelse og udvikling af klubbens anlæg fortsættes på 
højt niveau. At markedsføringen sker med fuld accept af, at hverken sponsorer, greenfeespillere 
eller for den sags skyld nye medlemmer hælder penge i klubbens kasse uden at det har sine 
omkostninger.  

Der skal ikke herske tvivl om, at den siddende bestyrelse giver sit ubetingede fulde tilsagn til at 

arbejde for, at klubben udvikler sig efter model 2. 

 

Herefter blev formandens beretning sat til debat. 
Det blev nævnt at greenfee indtægterne var faldet på trods af Scanplan Touren, samt foreslået at 

man kunne holde op med at uddele greenfeebilletter til bestyrelse, forhenværende formænd, 

udvalgsmedlemmer og sponsorer m.v. Der blev også spurgt hvor mange greenkeepertimer der var 

brugt til Scanplan Touren. 

Formanden svarede at greenfeeindtægter i 2006 var ca. kr. 300.000,- kr. mindre end budgetteret. 

Grunden hertil er at sæsonen 2006 startede meget sent på grund af et koldt og vådt forår. 



Baneudvalgsformand Mogens Hansen oplyste at der fra maj til juli 2006 ikke var forøgelse af de 

forbrugte greenkeepertimer.  

Dorte Mønster mente at det var meget småligt hvis klubben ikke havde råd til at belønne de 

frivillige der lægger mange arbejdstimer i klubben. 

Vedr. sponsorer er det vigtigt at klubben og banen bliver kendt, og greenfeebilletter er et punkt i 

sponsorkontrakterne, da sponsorerne også skal have noget for deres penge. Der er for nylig indgået 

en ny sponsorkontrakt med DSV Miljø A/S, der må bruge max. 10 billetter pr. uge. Indtægterne på 

dette sponsorat er øremærket til forbedring af drivingrange. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kasserer Kirsten Lyngsdal gennemgik det udsendte regnskab der viste et overskud på kr. 275.000,- 

mod et budgetteret overskud på kr. 197.000,- 

Omlægning af hul 1 har kostet kr. 534.000,-. Forbedring af drivingrange kr. 117.000,- og 

beplantning på banen kr. 122.000,-. Disse beløb afskrives med 2,5% pr. år.  

Der har været en øget renteindtægt på kr. 70.000,- 

Herefter blev regnskabet sat til debat. 

Der blev spurgt om hvorfor hul 1 havde kostet 72.500,- kr. mere end det faste tilbud. 

Baneudvalgsformand Mogens Hansen svarede at der var lagt køreplader ud og etableret 4 bunkers, 

der ellers skulle have været udført af greenkeeperne. 

Der blev spurgt om hvor længe klubben havde lejet jorden. Svaret var 50 år. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 4. Forslag fra Bestyrelsen. 
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til ændring af kategorier for kontingent betaling: 

 

Forslag A. 
Fra og med 1. april 2007 bortfalder reglen om, at kommende medlemmer i medlemskategorien 

pensionister, d.v.s. medlemmer på 65 år og derover, samt invalidepensionister kan få nedsat 

kontingent. 

Begrundelse for forslag A. 
En fyldig skriftlig begrundelse for forslaget kan læses i klubblad nr. 1 – januar 2007. 

 

Forslag B. 
Kontingentet for medlemmer i pensionist kategorierne skal fra 1. april 2007 med 1/3 pr. år forhøjes, 

således at alle medlemmer den 1. april 2009 betaler samme kontingent. 

Forhøjelsen sker med 1/3 af differencen mellem medlemskategorierne pensionister/seniorer, 

henholdsvis pensionister hverdags/seniorer hverdags. 

Forhøjelsen sker første gang med 1/3 den 1. april 2007, anden gang med 1/3 den 1. april 2008 og 

med resterende beløb den 1. april 2009. 

Begrundelse for forslag B. 
En fyldig skriftlig begrundelse for forslaget kan læses i klubblad nr. 1. – januar 2007. 

Bestyrelsen begrundede forslagene med, at klubben får mindre i kontingentindtægter, fordi flere og 

flere af medlemmerne overgår til pensionistkategorierne. 

I løbet af 5 år vil der være 18% flere medlemmer over 65 år og i løbet af 10 år vil der være 35% 

flere medlemmer over 65 år. Derfor er klubben nødt til at bremse tilgangen af pensionister. 

Kassereren gennemgik en konsekvensberegning akkumuleret over 5 år, der viste at hvis der ikke 

gøres noget, vil klubbens kontingentindtægter falde ca. 570.000,- kr.  



Ved vedtagelse af forslag A, vil man få stoppet trenden, så nedgangen i kontingentindtægterne kun 

vil være kr. 250.000,- 

Ved vedtagelse af forslag B, vil man få en forbedring af kontingentindtægten på ca. 745.000,- kr. 

 

Debat. 
Der udspandt sig en livlig debat, hvor nogle opfattede forslagene som om bestyrelsen ønsker at 

omdanne klubben til en eliteklub, og kun ønskede pensionisternes penge. Det blev fremført at 

pensionister ikke har så store indtægter som nogen tror. 

Karsten Mariussen svarede, at det ikke er sådan at pensionisterne alene skal betale, men at 

forslagene går ud på, at alle betaler det samme.  

Der blev spurgt om hvor mange medlemmer der var kontingentfri, og foreslået at disse skulle betale 

kontingent. 

Erik Stenbak svarede at der var ca. 16 der var kontingentfri og at det var bestyrelse og ansatte. Hvis 

man ændrer dette vil det medføre en udgift på kørepenge m.v. som skønnes, at være højere end 

kontingentindtægten. 

Afstemning. 
Dirigenten anså forslag B for det mest vidtgående og satte derfor dette til skriftlig afstemning. 

Der var 146 ja stemmer, 107 nej stemmer og 3 ugyldige. 

Forslag B vedtaget, og forslag A udgik. 

 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmerne. 

Forslag A. Fremsat af Henning Stehr Jensen. 
Følgende bedes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og godkendelse: 

Frederikssund Golfklub afstår, indtil videre, fra at lægge bane til pro-turneringer, som kræver 

lukning af banen for klubbens medlemmer. 

Såfremt aflysning af Scanplan-turneringen 2007 indebærer økonomiske konsekvenser for klubben, 

bedes dette oplyst for generalforsamlingen, hvorefter generalforsamlingen bedes tage stilling til en 

evt. aflysning i en særskilt afstemning. 

Henning Stehr Jensen motiverede forslaget. Mente at banen bliver i dårlig stand og at 

greenkeeperne bruger for meget tid op til afholdelse af Scanplan Touren. Spurgte hvad Touren 

egentlig koster da han ikke troede på det, tidligere på mødet, fremlagte regnskab. Bad herefter 

generalforsamlingen om at stemme for at der ikke skal afholdes Scanplan Tour på Frederikssund 

Golfklubs bane i 2007. 

 

Debat: 
Bernt Hansen kunne bekræfte, at det fremlagte regnskab var i overensstemmelse med de bilag, han 

havde godkendt i forbindelse med afholdelse af Scanplan Touren 2006. 

Formand for Sportsudvalget Ole Godtfredsen redegjorde for udvalgets arbejde. Udvalget er bl. a. 

koordinator for de aktiviteter der sker i klubben bl.a. Danmarksserien og regionshold, det er ikke 

udvalgets målsætning at Frederikssund Golfklub skal være en eliteklub, men vi har et ansvar som 

en sportsklub. 

Holdleder for eliteholdet Claus Jørgensen bakkede op om bestyrelsen, og opfordrede til at hvis man 

ikke fremover vil lægge bane til Scanplan Touren, må man finde en anden eliterelateret aktivitet. 

Det blev også fremført at Touren er med til at markedsføre klubben og uden markedsføring går det 

ikke. Der bliver vist ca. 5 timers golf i TV fra Frederikssund Golfklub, under Touren.  

På spørgsmålet om den økonomiske konsekvens hvis generalforsamlingen ønsker at ophæve 

kontrakten vedr. Scanplan-touren, svarede formanden at dette ikke var undersøgt. 

Afstemning. 



Herefter blev forslag A sat til skriftlig afstemning. 

Der var 71 stemmer for forslaget, 178 stemmer imod og 2 ugyldige stemmer. 

Dermed var forslaget faldet. 

 

Forslag B, fremsat af John Larsen. 
Følgende bedes forelagt for generalforsamlingen til drøftelse og godkendelse: 

I forbindelse med de planlagte forbedringer/renoveringer af banen henstilles det til bestyrelsen 

(baneudvalget) snarest muligt, og som et af de første tiltag, at lade opstille bænke ved teestederne. 

Forslaget udgik idet formand Erik Stenbak meddelte, at bestyrelsen havde vedtaget at opstille 

bænke. Pengene vil blive taget fra Baneudvalgets budget. Sponsorudvalget vil prøve om de kan 

finde nogle sponsorer til bænkene. 

 

Forslag C, fremsat af Peter Kirketerp. 
Forsamlingen pålægger bestyrelsen snarest – gerne ved generalforsamlingen - at fremlægge en 

specificeret opgørelse af  

- de direkte udgifter vedr. Scanplan turneringen 

- de direkte indtægter vedr. Scanplan turneringen 

- greenkeeperstabens samlede timeforbrug i måneden før turneringen sammenholdt med de 

foregående 2 måneder 

- greenkeeperstabens samlede overtimer i måneden før turneringen sammenholdt med de 

foregående 2 måneder  

- hvad vi kunne have forventet i greenfeeindtægt i de 4 dage, banen var lukket 

- hvad ville tilsvarende banelukninger have indbragt som ”Company Days” 

- hvilke sportslige gevinster klubben har ved Scanplan turneringen 

- udviklingen i medlemstilgangen i de seneste 3 år 

- udviklingen i greenfee indtægter i de seneste 3 år 

Endvidere opfordrer forsamlingen bestyrelsen og sportsudvalget til at finde evt. alternative 

muligheder, som tilgodeser udviklingen af vore elitespillere.  

 

Begrundelse: 
Flere medlemmer har i åbne breve til bestyrelsen efterlyst disse informationer. Indtil videre har 

bestyrelsen intet fremlagt. For at kunne vurdere fornuften i afholdelse af Scanplan Turneringen på 

vor bane, er det helt essentielt at have disse informationer.  

Nogle af spørgsmålene var besvaret tidligere på mødet. På spørgsmålet om hvad tilsvarende 

banelukninger ville have indbragt som ”Company Days” svarede formand Erik Stenbak at klubben 

ikke modtager ret mange forespørgsler om afholdelse af ”Company Days” og kan således ikke 

sammenlignes. 

Efter en kort debat blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget faldt. 

 

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 2,5 %. Kontingentindtægter falder ca. 225.000,- på grund af fald i antal 

fuldtbetalende medlemmer. Greenfee er budgetteret lidt højere, i håbet om at vi får et bedre forår 

end sidste år. Sponsorindtægter er steget lidt. Totalt falder indtægterne med kr. 110.000,-  

Budgettet er udarbejdet uden hensyntagen til om forslag til ændring af kategorier vedtages. 

Der er totalt budgetteret med en meromkostning på kr. 220.000,-  

Budget for 2007 viser et underskud på kr. 50.000,- 



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. 13.230,- 

 

Debat: 
Man fandt at der var en stor stigning udgiften til træner. Erik Stenbak forklarede at det var fordi 

man havde lavet en aftale med træneren så den udlærte træner kunne blive i klubben. Samtidig er 

det aftalt med juniorudvalget at de skulle finde besparelser. 

Herefter blev det fremlagte budget godkendt. 

 

Pkt. 7. Valg af næstformand (for 2 år) 
Karsten Mariussen var på valg, modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Karsten Mariussen. 

Karsten Mariussen blev genvalgt for 2 år. 

 

Pkt. 8. Valg af kasserer (for 2 år) 
Kirsten Lyngsdal-Sørensen er på valg, modtager genvalg.  

Bestyrelsen foreslår valg af Kirsten Lyngsdal-Sørensen. 

Kirsten Lyngsdal-Sørensen blev genvalgt for 2 år. 

 

Pkt. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Efter tur afgår Dorthe Mønster, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Leif 

Tullberg. 

Leif Tullberg blev valgt for 2 år. 

 

Pkt. 9. Valg af suppleanter. 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Andy McCourt og nyvalg af John Gothjelpsen. 

Andy McCourt blev genvalgt og John Gothjelpsen blev nyvalgt. 

 

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. 
Ebbe Mønster opfordrede alle til at melde sig til parturneringen. 

Formanden takkede herefter Dorte Mønster for den tid hun har siddet i bestyrelsen. Dorthe vil en tid 

endnu tage sig af koordineringen af baneservicen samt greenfee aftaler med andre klubber. 

Dorthe Mønster takkede medlemmerne for deres positive bemærkninger. 

Der blev spurgt til hvad den banerapport der har været i bladet skal bruges til og hvad økonomi der 

er i den.  

Erik Stenbak orienterede om, at han i klubbladet har orienteret om man ikke mere må bruge 

kemikalier på banen og at det er et økonomisk tungt problem. Det vil koste ca. 1/4 mil. kr./green der 

skal lægges om. 

Har også skrevet at bestyrelsen vil i foråret og hen over sommeren arbejde med de muligheder man 

kan se og når man ved lidt mere vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for 

drøftelse af, hvordan vi skal løse problemet. Banerapporten vil indgå i de drøftelser der kommer. 

Der er endnu ikke fundet en ny forpagter til restauranten, men der arbejdes på sagen. 



Formanden afsluttede med at udtrykke sin glæde over at medlemmerne i Frederikssund Golfklub 

fortsat ønsker en klub der kan tiltrække nye medlemmer, sponsorer og greenfee spillere 

Tak til medlemmerne for en god og til tider heftig debat og tak til dirigenten fordi han altid stiller 

op når vi kalder. 

Ref. Lh 13/3-2007 

Godkendt og underskrevet af dirigenten d. 22/3-2007 

_____________________ 

Hans Peter Drisdal Hansen 

Dirigent 
 


