
Referat af Medlemsmøde den 31. oktober 2013 klokken 19.00 
(Referatet tager udgangspunkt i ordstyrerens forberedte notater og har tilføjet bemærkninger mødet gav 
anledning til.)  
  
Leif var ordstyrer og efter velkomsten indledte han med et par betragtninger over deltagelse i 
medlemsmøderne herunder annonceringerne for møderne i form af 
nyhedsbreve, hjemmeside, opslag i stor størrelse med emnegrupper, flyers på bordene i restauranten med 
opfordring og emnegrupper samt muligheder for at aflevere forslag til drøftelse. 
Vi fortsætter med at forsøge at samle nogle af medlemmerne. Det kommende blad har endnu en opfordring 
til næste møde, som måske kommer inden årsskiftet 
Han gennemgik bestyrelsens oplæg, og foreslog at man tog en debat efter hvert emne. 
Det blev understreget, at der ikke skal træffes beslutninger, men at der skal debatteres muligheder, fordele 
og ulemper. 
Det blev annonceret, at mødet ville slutte klokken 20.00.  
  
Ad 1. 
Afskaffelse af mulighederne for udbetaling af andele ved død. 
(Suspenderet indtil 2016) 
Dette ligger som en form for bombe under vores økonomi. 
Med den aldersfordeling, vi har i klubben vil vi statistisk miste ca10 medlemmer ved død hvert år. 
Det betyder med den nuværende værdi på andele på 5000 kr., at vi kommer af med mellem ca. 50.000 kr. 
pr. år efter 2016. 
Man kan selvfølgelig sige, at den tid den sorg, men bestyrelsen mener, at det vil være en bedre ide at 
afskaffe den mulighed snarest og ikke først når vi ligger lige før 2016. 
Under alle omstændigheder vil en debat om emner have sin værdi. 
Debat. 
Der var nogle klare udtalelser imod ophævelsen af denne mulighed, men generelt var stillingen rimelig 
afslappet til emnet.. 
ad 2. 
Endelig afskaffelse af andelene. 
Selvom andelene efter beslutningerne på sidste generalforsamling egentlig kun har værdi i forbindelse med 
indløsning ved død efter 2016, kan anvendes som indgangsbetaling i FGK tidligere medlemmer som ejer en 
andel, samt måske kan stå som en form for værdibevis til en tid hvor økonomien måske vil være forbedret så 
meget, at der igen kan blive tale om indløsninger så kunne det måske være en god ide helt at fjerne 
andelene.  
Der har ved de sidste generalforsamlinger været en del røster fremme til fordel for en total afskaffelse af 
andelene, og det kommer der formentlig igen til næste generalforsamling. 
Bestyrelsen mener godt at vi kan overveje at afskaffe andelene. Hvis det sker, falder problemet med 
indløsning ved død bort af sig selv. 
Debat: 
Debatten her kom hurtigt til at dreje sig om økonomi generelt og sammenhængen mellem forslagene om at 
ophæve udbetalingen ved død samt eventuelt helt at afskaffe andelene. 
Kasseren redegjorde for de overordnede økonomiske sammenhænge herunder gældsposterne til 
kreditforeningen og afviklingen af denne gæld. 
Det er i væsentligt omfang udgifterne til kreditforeningen, som belaster klubben og som er grunden til, at 
bestyrelsen arbejder på mange fronter for dels at skabe besparelser men også for at øge indtægter og 
minimere indtægtsreduktioner.  
Forslag om at omlægge kreditforeningslånene blev drøftet. 
På det konkrete spørgsmål, om vi kan drive klubben, som vi gør, eller om vi skal lægge helt om, blev svaret, 
at vi kan drive klubben, som vi gør med omtanke og fornuft. 
Det blev luftet om andele kunne omskabes til en aktie og derved få en anden økonomisk og skattemæssig 
betydning for andelshaverne. 
Det blev drøftet, om en eventuel afstemning om afskaffelse af andelene på en kommende generalforsamling 
alene kunne gennemføres blandt/for ejere af andele. 
Det er ikke muligt, da det strider mod reglerne for afstemninger i DGU regi. 
 
 
  



Ad.3 
Kontingenterne. 
Det er bestyrelsens tanke, at forhøje kontingentet for Hverdagsmedlemmerne med 25 kroner pr. måned  
Begrundelsen herfor er at kompensere for den relativt store forskel mellem Seniormedlemsskab og 
hverdagsmedlemsskab som har udviklet sig. 
Dette er sket gennem tidligere procentvise forhøjelser af kontingenterne i stedet for at forhøje med konkrete 
beløb. 
Med denne policy vil gabet mellem de to medlemskabers kontingenter forøges. 
Derfor forslag om forhøjelse af hverdags medlem skabernes kontingenter.(For at adder lidt op) 
Samtidig vil bestyrelsen fremover ikke forhøje kontingenterne med procenter (Hvis der igen skal ske 
forhøjelser) men med eksakte beløb. 
NB: Det skal understreges, at bestyrelsen ikke påregner generelle forhøjelser af andre kontingenter 
til næste år. 
 Dette punkt gav ikke anledning til egentlig diskussion, og emnet blev videreført i debatterne om de 
efterfølgende punkter om hverdagsmedlemskaberne. 
  
  
Ad 4. 
Medlemskategorierne. 
a. 
Som man måske har oplevet, har vi indført en række forskellige medlemskategorier, og i den forbindelse 
også en række forskellige tiltag og gode tilbud for at få hvervet nye medlemmer. Det vil forsætte fremover. Vi 
må se i øjnene, at økonomien i en golfklub i dag er underkastet en hel række ydre forhold, som firmaer på 
det private marked også er underkastet. 
Det medfører, at forudseenhed og hurtig aktion (og måske også reaktion) er afgørende for at kunne køre 
klubben forsvarligt. 
Det betyder, at den daglige ledelse og bestyrelsen har behov for en hel række beføjelser, uden at skulle 
spørge generalforsamling på forhånd, eller endnu værre skal have beslutningerne godkendt efter de er 
truffet, på en efterfølgende generalforsamling. 
Når vi har iværksat særlige tilbud og justeringer eller tilføjelser i medlemskategorierne, vil det være meget 
forkert at skulle ændre på disse ting overfor de implicerede, hvis generalforsamlingen forkaster 
beslutningerne bagudrettet. 
Bestyrelsen vil derfor fremkomme med en række afgørende ændringsforslag til vedtægterne til den 
kommende generalforsamling. Det er især vedtægternes §4 det vil dreje sig om.  
Debat: 
Der var generelt forståelse for denne problemstilling.  
  
b. 
Kategorien Hverdagsmedlemmer er udover den voksende forskel i kontingentet til Senior medlemmer blevet 
et alvorligt økonomisk problem, som bestyrelsen vil gøre noget ved. 
Dette medlemskab blev i den gyldne, økonomiske fortid initieret for, at de som var pensionister eller på 
anden måde ikke nødvendigvis behøvede at spille i weekenderne på grund af arbejde m.v. kunne give plads 
til de erhvervs aktive. 
Som kompensation, eller belønning for at afskrive sig spilleretten i weekends og på helligdage, fik man et 
hverdagsmedlemsskab med en billigere kontingent. Alle var glade. 
Nu er situationen en anden. 
Der er overhovedet ikke run på golfbanen i weekenderne, der er nærmest tomhed i mange weekends. Så 
begrundelsen for etablering af hverdagsmedlemsskaber er totalt forsvundet.  
Samtidig er sikkert flere og flere begyndt at vælge dette medlemskab vel mest på grund af besparelsen i 
kontingentet. Man lever så med begrænsningerne herunder manglende mulighed for at kunne deltage under 
SGO ordningen m.v. 
Det medlemskab koster klubben penge, mange penge hvert år. 
Med den nuværende intensitet er det et stort problem. 
Ændringer til billigere medlemskategorier herunder især til Hverdagsmedlemsskab betyder, at 
klubben for 2014 mister kontingentindtægter på 180.000 kr. 
For hverdagsmedlemsskaber alene er beløbet 40 – 60.000 kr. 
Hvis dette ikke stoppes kan enhver se, at det undergraver klubbens økonomi dramatisk. Vi har en Trojansk 
hest i vores klub. 



Bestyrelsen overvejer derfor, at hverdagsmedlemskab skal udgå. 
Hvis det skal, så vil de, som er hverdagsmedlemmer selvfølgelig kunne fortsætte som sådanne. 
Men under alle omstændigheder vil vi gerne motivere til, at man fra hverdagsmedlemsskab igen vælger 
Seniormedlemskab. 
Derfor har vi lavet et godt tilbud: 
Et nuværende hverdagsmedlem, som konverterer til Seniormedlemsskab, vil blive tilbudt følgende : 
   

 Et års gratis medlemsskab af SGO ordningen (Værdi 985,00 kr.) 

 De første to kvartaler som Seniormedlem beholder man sit kvartalsvise kontingent som 
hverdagsmedlem. (Gevinst 900,00 kr.) 

 Du kan altså det første år tjene 1885,00 kr. ved at søge tilbage til Seniormedlemsskab. 

 Vi håber, at vi med disse tilbud kan motivere nogle medlemmer til at være med til at forbedre 
klubbens økonomi. 

Debat: 

Den foreslåede forhøjelse af kontingentet for hverdagsmedlemmer gav ikke anledning til debat. 

Der var en god debat om problemerne omkring mistede indtægter ved medlemmers overgang til billigere 

medlemsskaber. Dilemmaet er jo forskellen mellem egen, økonomiske fordel og klubbens muligheder for at 

skaffe indtægter nok gennem kontingenterne. Forskellige holdninger til denne problemstilling blev luftet. 

Tilbuddet til hverdagsmedlemmerne i forbindelse med overgang til almindeligt Senior medlemsskab fik gode 

ord med på vejen og foreslås sendt ud til alle hverdagsmedlemmer med opdaterede, økonomiske oversigter 

over konsekvenserne ved medlemmernes overgange til billigere medlemsskaber.  

  

  

  

  

  

Ad 5.  

Status over nye medlemmer. 

Resultaterne af kampagnen gennemført for at skaffe nye medlemmer ser således ud pr 31/12: 

  

157 nye har vi haft i gang med begynderforløb. 

105 indmeldelser er det blevet til. 

I samme periode er 78 medlemmer meldt ud.  

Nettotilgang er således 27. 

  

Selvom det ser ud som beskrevet og vi har fået de mange nye medlemmer ind i denne sæson, vil der stadig 

være behov for mindst 100 nye medlemmer til næste år. 

Debat: 

Ros til det store arbejde ledelsen, begynderudvalget og alle de andre, som har været involveret i det store 

begynderprojekt kom fra flere mødedeltagere.  

  

Ad 6. 

Spil med en ikke golfer 

Denne mulighed se ud til at være en succes set på aktivitetssiden. Rigtig mange(også en del gengangere) 

benytter denne mulighed. 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne slå lidt til lyd for, at man måske gennem denne hyggelige aktivitet motiverer 

sine gæster til at blive medlemmer af Frederikssund Goldklub. 

Måske vil det være en god ide, hvis den bagtanke lå i hovedet når I udvælger de gæster, I vil spille med. 

På nuværende tidspunkt har vi ikke registreret nogen nye medlemmer gennem ordningen. 

Men vi bliver ved at køre med den. 

Debat.: 

Generel tilfredshed med denne ordning. 



En mødedeltager fortalte, at hun havde skaffet et nyt medlem på den måde. 

Det blev foreslået, at der skulle laves flere aktiviteter for især de mange nye medlemmer og at man i den 

forbindelse kunne tage lørdag/søndag i brug henover vinterperioden for at få muligheder for at spille i 

dagslys. 

Et par af mødedeltagerne går i gang med noget i den retning. 

  

Ad 7. 

Økonomi. 

Vores økonomi ser generelt rimelig ud, og det budgetterede underskud forventes at kunne blive minimeret. 

Dette er blandt andet sket gennem en hel række ledelsesbeslutninger om ændringer i arbejdsopgaver, 

anskaffelse af materiel så klubben selv kan løse flere opgaver i stedet for at betale os ud af det m.v.. 

Denne proces fortsætter og det er vigtigt, at ledelsen har beslutningsrum, så det er muligt at reagere hurtigt 

på opståede situationer og agere hurtigt på opdukkede muligheder og tilbud. 

Diverse. 

Forslag om nedsættelse af priserne på bagskabe. 

Forslag om bagskab til Rødvinsholdet. 

Forslag om offentliggørelse over antal medlemmer i de forskellige medlemskategorier. 

Forslag om offentliggørelse over antallet af andelshavere. 

Forslag om offentliggørelse over hvilke hold, og interne turneringer af officiel og halvofficiel art der var i 

klubben. Dette for at især nye medlemmer kunne finde spillemuligheder udover blot dem de i 

begynderturneringerne har lært at kende.  

 Mødet slut 20.05 

Leif 


