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Indstillinger til bestyrelsen 2014
På valg / udtrådt af bestyrelsen
Formand, Leif Tullberg er på valg og ønsker ikke genvalg
Formand for bygnings- og begynderudvalg, Henrik Helt er på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem, Lotte Appel Larsen er udtrådt af bestyrelsen
Suppleant, Flemming Gottschalck er på valg og genopstiller
Suppleant, Heidi Sonne Nielsen er udtrådt af bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg
•

Henrik Helt, formand for bygnings- og begynderudvalgene

Bestyrelsen indstiller nedenstående til formandsposten
•

Kasserer, Michael Tøgersen

Bestyrelsen indstiller nedenstående til valg
•
•
•
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Peter Kirketerp' som kasserer
Peter Basse som bestyrelsesmedlem
Jeanne Neumann som suppleant
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Frederikssund Golfklub
Generalforsamling 2013
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.00 i Restaurant Egelunden

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse
udvalg
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fastlæggelse af medlemskontingent samt kurs på andel
5. Forslag fra Bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af Formand
Bestyrelsen indstiller Michael Tøgersen
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller Peter Kirketerp som kasserer
Bestyrelsen indstiller Henrik Helt som bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen indstiller Peter Basse som bestyrelsesmedlem
9. Valg af suppleanter for 1 år
Bestyrelsen indstiller Jeanne Neumann
Bestyrelsen indstiller Flemming Gottschalck
10. Valg af revision
Bestyrelsen indstiller Dansk Revision
11. Eventuelt
I henhold til vedtægternes §13 er det reviderede regnskab og budget publiceret
Det komplette regnskab indeholdende driftsregnskab, status, noter, revisorerklæringer samt
revisionsprotekollat er fremlagt til gennemsyn i klubbens sekretariat.
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ÅRSBERETNING
Beretning om FGKs virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene.
Der er i året afholdt 11 bestyrelsesmøder, 11 Økonomiudvalgsmøder og en del telefonmøder.
2013 har været et godt år for Frederikssund golfklub
Lad os nævne,
Der er nu mere end 1000 medlemmer af FGK, og det er måske områdets største idrætsklub.
Det er en udfordring at få økonomien til at hænge sammen, og der arbejdes således med et mindre
underskud i både 2012, 2013 og 2014.
På den positive side kan vi glæde os over, at den likvide situation holder sig over stregen og stadig er
positiv.
Der tales meget om socialt ansvar for både firmaer og foreninger, og FGK tager et socialt ansvar ved en god
ungdomsafdeling og flere årlige perioder med mulighed for gratis golf for unge bl.a. sidst i efterårsferien,
hvor vi inviterede elever med forældre eller bedsteforældre.
I samarbejde med Frederikssund Kommune er der oprettet specialtilbud til handicappede jf. nedenfor,
ligesom FGK er en del af ”Speciel Olympics” til sommer, (23-25. maj 2014 i Frederikssund Kommune), hvor
handicappede fra Danmark og udlandet kommer til Frederikssund for at dyrke idræt, herunder golf i FGK.
Der er aftaler med ældregrupper, og vi har en arbejdsplads, endda en rummelig en af slagsen, idet nogle af
medarbejderne til tider er med flexjob og i arbejdsprøvning, ligesom FGK har haft elever og forventer at få
flere fremadrettet.
Der er mange frivillige og derfor tale om et socialt forum for folk i alle aldre (aktuelt 5-90 år)
FGK er i 2013 blevet danmarksmestre i Danmarks bedste og mest prestigefyldte række, elitedivisionen, og
har således sat Frederikssund på det nationale landkort.
FGK har været til EM i Portugal og forsvaret de danske farver med en flot 5. plads og har således sat
Frederikssund på det internationale landkort.
FGK har netop været portrætteret i TV Lorry vedr. udnævnelse af 90 årige Hans Flensborg til æresmedlem,
efter at han er startet som 68 årig.
FGK passer et af områdets smukkeste og mest velholdte arealer, som forskønner udsigten fra Frederikssund
by og fjord.
Seneste ”skud på stammen” er et indendørs center, som er opført for egne midler og frivilligt arbejde på et
af medlemmernes bopæl i Skibby, så medlemmerne kan få rørt sig 24 timer i døgnet indtil 1. april 2014.
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Det er lykkedes at byde velkomment til 113 nye medlemmer i 2013. Begynderudvalget har haft ikke mindre
end 156 begyndere, der stiftede bekendtskab med golf for første gang igennem dele af eller hele
begynderforløbet, og allerede nu venter 7 begyndere på at komme i gang til sæsonstart i 2014.
Stor tak til begynder - og hverveudvalget samt den daglige ledelse.
Der er indkøbt 4 el-biler til udlejning, og de har sæsonen igennem været brugt flittigt til stor glæde for både
medlemmer og gæster.
Vi skal også nævne baneudvalget, som har formået at holde banen for færre midler, fordi greenkeeperne
vedligeholder banen billigere end tidligere og formår at holde FGKs maskinpark velfungerende på trods af
de MANGE år på bagen.
Sportsudvalget med Jeanette Stids-Jønsby i spidsen, har selv skaffet næsten det dobbelte i indtjening af,
hvad FGK bidrager med, og derved gjort det muligt at give vores elite spillere de bedste forudsætninger for
succes, hvilket som bekendt har resulteret i flotte resultater i 2013, en guldmedalje og en flot 5. plads ved
EM for hold.
Stor tak til sportsudvalget.
Henrik Helt har igen lagt mange gratis timer hos FGK, og det har blandt andet givet nyt halvtag og et nyt hus
på hul 10.
Stor tak for den flotte indsats.
Kommunikationsudvalget har bl.a. afholdt en serie medlemsmøder, hvor det er lykkedes at komme lidt
tættere på udfordringerne, og dette arbejde vil forsætte i 2014.
Tak til kommunikationsudvalget.
Begynderudvalget har arbejdet meget hårdt for at modtage de nye medlemmer, samtidig med at de har
været med i en specialgruppe for handicappede, der har indbragt FGK, Frederikssund Kommunes Handicap
Idrætspris 2013.
Stor tak til begynderudvalget.
Turneringsudvalget har igen i år leveret flotte turneringer til klubbens medlemmer, og derved været med til
at styrke det sociale klubliv, også en stor tak for det.
Det er målet at få sat mere gang i vores ungdomsaktiviteter, så vi kan rekruttere flere juniorer og måske ad
den vej skabe vores fremtidige elitespillere, samt flere almindelige klubmedlemmer på motionsniveau.
Kasper Vingård har taget formandskabet for juniorudvalget og har sat sit hold, og arbejdet med at skabe
succes i 2014 er allerede godt i gang.
Sponsorudvalget havde sat overliggeren højt i 2013, og selv om målet ikke helt blev nået, så har udvalget
alligevel leveret en indtægt på kr. 489.579,-, tak for det.
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Der skal også lyde en stor anerkendende tak til hele teamet omkring eliteholdet.
Det gælder for sportsudvalget, som fortrinsvis er personificeret ved Jeanette Stids-Jønsby samt holdkaptajn
Tony O´Neill, men også til trænerstaben, hvor det er cheftræner Martin Kold, men også Morten Hedegaard,
der desværre er emigreret til det nordjyske, som har ydet en fantastisk indsats.
FGK er en klub, der gerne vil det hele, herunder at have en restaurant, der er rammen om det sociale, en
proshop hvor vi kan handle ind og købe træning, en greenkeeperstab som arbejder hårdt og målrettet for
en bane af høj kvalitet, samt et sekretariat der sørger for service samt en sund og kontinuerlig styring af
klubben.
Samarbejdet mellem disse instanser oplever vi som værende rigtig godt, og det skal vi fortsat have fokus på
at udvikle, så vi har en god atmosfære og en god arbejdsplads, så vi bl.a. kan absorbere forandringer, som
dem der sker i øjeblikket omkring proshoppen og træning m.m. efter at Morten er flyttet til Nordjylland.
FGKs sponsorer har været helt fremme i skoene omkring både første holdet, og til det almindelige arbejde,
stor tak for det.
FGK har aldrig før fået så megen god omtale i pressen som i 2013. Stor tak for det, og tak til alle jer der har
været med til at få FGK på landkortet.
Stor tak til medarbejdere, frivillige og sponsorer.
BS.FGK.

BANEUDVALGET
Kære Medlemmer af Frederikssund golfklub.
Nu skriver vi år 2014.
Dette betyder at det endnu engang er tid til at se tilbage på et år der er gået. Året 2013 har heldigvis ikke
budt på de store overraskelser for baneudvalget. Sæsonen startede sent, da vinteren ikke ville slippe sit tag.
Banen var sluppet nådigt gennem vinteren, og greens var hurtigt spilbare. Teesteder, forgreens og
semirough var ligeledes i en god stand. Vore fairways havde desværre en del svampepletter, hvilket vidner
om at også her må der arbejdes, hvis vi fortsat skal bevare dem i den fortræffelige stand som de
efterhånden er kendt for.
Grundet den ekstremt lange vinter blev alle renoveringsprojekter suspenderet, da de ellers ville skulle
udføres i vækstperioden, vor der spilles aller flest runder golf.
Vores genopretningsprojekt af vore greens blev som planlagt også fortsat i 2013. Vi prøvede som et forsøg
at minimere arbejdet på greens i forhold til de forrige sæsoner. Det betød at der kun blev kryds disc-seedet
i foråret samt midt på sommeren, efterfulgt af dybdevertidræn. I efteråret blev der taget propper op, samt
eftersået. Det gjorde sig tydeligt at vore greens ikke endnu er klar til så lidt pleje, da nogle greens viste tegn
på misvækst, samt svampeangreb det meste af sæsonen. Der er i 2013 blevet investeret i flere billige
brugte luftemaskiner til banen, så vi nu råder over en af de største klub ejede maskinparker af luftemateriel
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i Danmark. Dette skulle gerne resultere i at vore greenkeepere bliver endnu mere effektive, samt at
klubbens medlemmer ikke bliver berørt af arbejdet i samme omfang som tidligere. Hele banen er i 2013
blevet dybdevertidrænet, her kan nævnes teesteder, fairways, semirough, forgreens, greens, samt
greenområder.
Vores højrough har i 2013 igen været til diskussion. Det har i mange år været et tilbagevendende problem
at man ikke kan finde sin bold i roughen. Der har været forsøgt forskellige løsninger der har været mere
eller mindre omkostningstunge. I de seneste år er roughen blevet klippet, presset og bortskaffet af
udefrakommende græsentreprenører, en løsning der har været effektiv, men omkostningstung. I 2013
forsøgte vi så at tage vare på dette arbejde selv. Takket være en hurtig ledelsesbeslutning blev det muligt at
indkøbe billigt brugt materiel til at håndtere arbejdet internt, uden hjælp udefra. Allerede i 2014 vil det
være næsten omkostningsneutralt at behandle vores højrough.
I slutningen af året kom tilladelsen til at oprense søen på hul 18 i hus. Frederikssund kommunes
miljørådgivere har været meget imødekommende overfor dette ønske. Det vil være et stort aktiv både for
spillet, men også for den natur, flora og fauna der omgiver banen. I samme forbindelse er det blevet muligt
at forbinde de to søer på hul 17 og 18. Arbejdet forventes at blive udført i løbet af januar/februar 2014 hvis
vejret tillader det.
Når man udvikler, optimerer og effektiviser er det meget vigtigt at man hele tiden har fokus på økonomien
bag. Når der udvikles nye idéer er det hele tiden med tanke på at de skal være budgetneutrale eller
besparende på sigt. Når der indkøbes nye maskiner bliver det nøje gennemtænkt om det kan betale sig at
købe nye, eller det skal være brugt. Det er ikke kun chefgreenkeeperen der har fokus på økonomien alene,
men hele greenkeeperstaben, en holdning der er blevet stadig stærkere i de seneste par år. Det er
prisværdigt at alle medarbejdere tager ansvar for forbrug af materialer i det daglige.
Det er her i 2013 også blevet besluttet at investere i en ny reperationsgreen. Det har længe været et ønske
fra klubbens chefgreenkeeper, da det ikke ville være muligt at udbedre eventuelle skader på greens inden
for kort tid, hvis græsset først skulle sås. I samme forbindelse bliver der anlagt et stykke med fairway så vi
kan blive selvforsynende med rullegræs. Derved vil klubben på sigt spare mange penge. Der vil i 2014 også
blive ændret lidt på banens udstyr for at forbedre effektiviteten af greenkeepernes arbejde.
Til slut skal der igen i år lyde en stor tak til de frivillige der hjælper med stort og småt på banen. En særlig
tak skal sendes til Henrik Helt, som igen i 2013 har ydet en indsats der næsten gør ham til en fast del af
greenkeeperteamet. Henrik har været en uvurderlig hjælp i arbejdet med at indhente tilladelse til projektet
på hul 18. Allerede d. 6. januar 2014 genoptog Henrik arbejdet med at bygge en ny maskinhal til nogle af
greenkeepernes maskiner.
En meget stor tak skal også lyde til Karl og medarbejderne for et fantastisk indsats med forbedring af
banens kvalitet og ikke mindst driftsøkonomisk.
Bedste ønsker om et varmt og fremgangsrigt år 2014.
Baneudvalget
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BEGYNDERUDVALGET
Golfsæsonen 2013 er forbi og i årets løb er 81 nye medlemmer kommet igennem den teoretiske og
praktiske uddannelse som golfspiller og er godkendt til bagmærke.
For at skaffe flere nye medlemmer blev der lavet tilbud om et 3 måneders gratis begyndermedlemsskab og
der blev annonceret kraftigt i lokalaviserne for at få budskabet ud til interesserede begyndere.
Målet var at skaffe ca. 100 nye medlemmer til golfklubben.
Der blev holdt informationsmøder ad flere gange med op til omkring 52 deltagere, hvor klubben bød på
kaffe og tærte. På informationsmødet blev der fortalt om hele begynderprogrammet og udleveret nye
foldere om forløbet samt andet relevant informationsmateriale. Begynderne blev efter aflevering af
tilmeldingsliste registreret med alle relevante persondata og fik udleveret medlemsnummer så vi kunne
styre forløbet
Hos trænerne blev der udarbejdet træningsmoduler i langt spil, indspil, bunkerslag og putning. Disse
moduler bliver undervist gruppevis og alle nybegyndere blev registreret i vores system
Forløbet skulle herefter være start med træningsmoduler og deltagelse i onsdagsklubben, hvor der på
øvebanen, den gamle par - 3 bane, blev spillet op til ni huller under vejledning af faddere.
Som alternativ til onsdagsklubben kunne man gå ud på den store bane og under vejledning af faddere
prøve at spille her med start fra 150 m mærket på par 4 og par 5 huller og enten fra teested eller kortere på
par 3 huller.
Dette for at skærpe interessen for hurtigt at komme i gang, da man bl.a. fra DGU´s side slog på at nye
medlemmer så hurtigt som muligt skulle ud på stor bane for ikke at miste interessen for golf.
Det viste sig dog hurtigt at de fleste foretrak at gå med på øvebanen da de følte at de fik mere ud af det
her.
I starten af sæsonen havde vi langt over 100 nybegyndere til de mange aktiviteter, hvilket var mere end
Begynderudvalgets faste medlemmer kunne klare.
Derfor fik vi hjælp af en masse frivillige hjælpere, som trofast stillede op for at hjælpe i ugens løb.
Gennem de forrige år fik nybegynderne udleveret et skema ”Vejen til Bagmærket” hvorpå deltagelse i alle
aktiviteter blev registreret.
Det viste sig desværre at mange glemte skemaet og derfor ikke fik dokumentation for deltagelse i
aktiviteten, hvilket gav en del ekstra arbejde.
Vi prøvede derfor at gå andre veje og undlade skemaet, men det gik ikke bedre.
Derfor blev skemaet indført igen, men hvor begynderudvalget indførte aktiviteten i skemaet som nu var
placeret i en mappe i begynderskabet.
De faste slagprøver blev droppet, da trænerne havde føling med det enkelte begyndermedlem og et
medlem af begynderudvalget skulle godkende nybegynderen til videre deltagelse.
Efter to til tre uger kunne man deltage i Etikettemøde I og efter godkendelse af et begynderudvalgsmedlem
kunne man så deltage i den første mandagsturnering.
I perioden med mandagsturneringer og så hyppigt spil på Nordbanen som muligt, deltog man så i
etikettemøde I, hvorefter man kunne godkendes til bagmærke
Mod slutningen af sæsonen fik vi aftale med Jørren Kjær fra ”Vinpakken.dk” om favorabelt køb af
vinpræmier til vores Mandagsturneringer.
I sæsonen har Preben S. Pedersen - Gulvservice igen sponseret boldpræmier til alle mandagsturneringer.
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De nye spillere og medlemmer bydes velkommen i klubben og vi ønsker dem mange gode timer både ude
på banen og i klubhuset.
Bagmærketurneringen søndag den 20. oktober, blev afviklet med 64 deltagere og blev igen en stor succes,
med flotte præmier til de 10 bedst placerede par og vinderne af de indlagte konkurrencer.

Da Kosmetikfirmaet ”ORIFLAME” i Slangerup lukkede i løbet af sommeren stod vi uden sponsor til de
indlagte konkurrencer.
Derfor blev præmierne til længste drive for herrer og damer, nærmest flaget for herrer og damer og
vinderne af puttekonkurrencen, erstattet af vin- og boldpræmier.
Stor tak til vore sponsorer, uden deres støtte ville begynderudvalgets økonomi se helt anderledes ud.
Pokalen ”Årets fadder” blev uddelt ved Bagmærketurneringens præmieoverrækkelse og gik i år til Anette
Brüwa, som gennem sæsonen har deltaget flittigt i onsdagsklubben som holdkaptajn i
mandagsturneringerne.
Stort tillykke med titlen ”Årets Fadder” til Anette Brüwa.
Vikinger : Som noget nyt tog vi en henvendelse fra kommunen op og i samarbejde med trænerstaben blev
der arrangeret træning, samt spil på Nordbanen for en del af kommunens unge som er lettere
handicappede.
Sæsonen blev afsluttet med en turnering hvor der var præmier til alle.
Denne indsats blev senere belønnet med tildeling af kommunens handicap idrætspris 2013.
Medlemmerne af Begynderudvalget har igen i denne sæson gjort et stort stykke arbejde med at uddanne
vore nye medlemmer og har suppleret hinanden på fornem vis.
Udvalgets medlemmer har været : Conny Hjelm, Torben Schütt, Preben Rasmussen, Henrik Mortensen, Ulla
Hjort, Jeanne Neumann, Poul Erik Nielsen, og Fritz Jørgensen.
Til vore frivillige hjælpere skal også lyde en stor tak for uvurderlig hjælp i sæsonens løb,
det kan meget vel tænkes at vi igen får brug for jer i den kommende sæson.
Som formand for Begynderudvalget vil jeg gerne her bringe en stor tak til ovennævnte medlemmer for et
kæmpe arbejde i udvalget til glæde for klubbens nye medlemmer.

Henrik Helt
Begynderudvalgsformand
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HANDICAPUDVALGET
Der var enkelte rettelser i forbindelse med den første årsrevision men ellers er året forløbet fint.
Medlemmerne har været gode til at benytte egen indtastning af scores, men enkelte har dog ikke fået
udfyldt det korrekt, med hensyn til markør der skal angives med både medlemsnummer og navn.
Greenfeebogen har som sædvanligt givet små grå hår på hovedet, men når sæsonen 2014 begynder, vil vi
have en elektronisk greenfeebog tilknyttet til Golfbox og betalingsstander, hvilket skulle afhjælpe på
fejlmuligheder.
Der har været 4 medlemmer der af forskellige årsager er blevet manuelt reguleret i henhold til DGUs regler.
Tak for et godt år og på gensyn i 2014
Handicapudvalget
Eni Fenger

HVERVEUDVALGET
Hverveudvalget blev besluttet i 2013, for at skabe bedre rammer for medlemssøgning og større aktivitet på
området. Udvalget kom først i gang inde i sæsonen og har derfor ikke været så synlig som vi gerne ville,
men alligevel er der gennemført mange projekter sammen med sekretariatet, hvilket har været
medvirkende til, at vi for første gang i mange år, har en nettotilgang af medlemmer.
2014 bliver året hvor vi for alvor sætter gang i hverveudvalget og vi glæder os til de mange aktiviteter og
forhåbentlig mange nye ansigter i klubben igen i 2014.
Hverveudvalget
Bernt Hansen

JUNIORUDVALGET
Efter en periode hvor juniorafdelingen beklageligvis, har været ramt af manglende interesse for deltagelse i
klubbens frivillige juniorudvalg, trådte Kasper Vingård efter sommerferien til som formand for
juniorudvalget og har efterfølgende fået samlet et nyt hold, med deltagelse fra både elitespillerne,
medlemmerne og forældre til juniorerne. Aktiviteter for Juniorerne har naturligvis også været meget
begrænset i 2013. Dette er naturligvis ikke acceptabelt. Vi beklager meget, men det er desværre hvad der
når der baseres på frivillig arbejdskraft.
Der er udarbejdet materiale og planlagt mange nye tiltag for vores yngste medlemmer fra 2014, samtidig
med at der er sat fokus på at skaffe nye junior medlemmer
Vi håber på et dejligt golf år i 2014 med masser af ung energi.
Kasper Vingård
Juniorudvalget.
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KOMMUNIKATIONSUDVALGET
Der er gennemført tre medlemsmøder i sæsonen med følgende emner til orientering og debat
27/6.
Problemerne omkring økonomien i tilbagebetaling af andel ved død. Bestyrelsen overvejer at afskaffe den
mulighed.
Hvervekampagnen status
SGO ordningen, herunder justering af denne til næste sæson.
Handicapnøgler og dresscode.
Opfordring til dialog og debat
12/9:
Opfordring til klubbens medlemmer om deltagelse i frivilligt arbejde for klubben.
Klubbens økonomi. Herunder de besparelser der var iværksat.
Ledelsen har ikke intentioner om at hæve kontingenterne generelt, men hævelse af kontingent for
hverdags medlemmer for at mindske forskellen i betalingen i forhold til fuldtids medlemmer.
Evt. total fjernelse af indskuddet.
Nye medlemmers forhold og behov. Der bliver lavet en plan for nye medlemmers indfasning i klubben
fremover.
Opfordring til dialog og debat.
31/10:
Fremlæggelse af informationsfoldere i restauranten om hovedemner til mødet ca. 20 dage inden mødet
som grundlag for debatbaggrund for medlemmerne.
Afskaffelse af udbetaling af andelsværdi ved død . Bestyrelsen lægger op til afskaffelse af den mulighed.
Andelenes status og fremtidige muligheder.
Kontingenterne. Bestyrelsen har ikke intentioner om at lægge op til kontingentforøgelse generelt, men
planlægger at hæve kontingentet for hverdagsmedlemmer med 25 kr. pr. md.
Standsning af kategorien Hverdagsmedlem.
Annoncering af tilbud til hverdagsmedlemmer for at overgå til fuldtidsmedlem blev debatteret.
Status over nye medlemmer.
Spil med en ikke golfer
Økonomi.
Opfordring til deltagelse i medlemsmøderne.
Samarbejdsmøde mellem medlemmer og greenkeeperstab.(Problemløsning)
Tidlig offentliggørelse af afløser for formanden Leif Tullberg. Michael Tøgersen.
Fornyelse af hjemmesiden.
Antal klubblade udarbejdet med ….. antal sider.
Pressedækning, Pressekontakt.(Golfens dag ,hvervekampagne, æresmedlem)
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KLUBHUS & BYGNINGSUDVALGET
Årets gang i bygningsudvalget er forløbet uden de store udfordringer, helt frem til efteråret, hvor 2 storme
gav større udfordringer end vi normalt har været vant til. Taget på de overdækkede udslagssteder på
drivingrangen blev løftet af og sendt til himmels, op på taget af bagladen og ned over den eneste bil der
stod på parkeringspladsen. Også klubhuset fik skader, men dog af et noget mindre omfang og det ene træ
ved putting green lagde sig stille og roligt ned og sov ind efter mange års tjeneste.
Sidst på året blev det så igen tid til at finde på vinteraktiviteter, og denne gang blev det til en meget savnet
overdækning/lade til greenkeepernes mindre maskiner, der i længere tid har måtte overnatte udendørs,
hvor vejr og vind gør sit til at gøre livet surt for dem. Overdækningen er lavet så den udover at give husly
for maskinerne, dækker for udsynet ind i greenkeepergården, og dermed med til at skabe et mere roligt
billede af vores flotte golfklub. Vi forventer at bygningen er klar først på sæsonen 2014.
Bygningsudvalget
Henrik Helt

SPONSORUDVALGET
Sponsorudvalget havde sat målet højt i et svært marked, og det opnåede resultat er flot, selv om vi ikke
nåede det resultat vi havde håbet på. Der er over året arbejdet på at finde nye aktiviteter, der kan være
med til at skabe indtægter i de kommende år.
På trods af flere henvendelser til klubbens medlemmer, via hjemmeside, nyhedsbreve og klubbladet, har
det været svært at finde nye kræfter til udvalget, til erstatning fra dem der har trukket sig, men fra 2014 er
et næsten nyt hold på plads, hvilket gerne skulle skabe fornyet aktivitet.
Sponsorudvalget

SPORTSUDVALGET
For 1 år siden spurgte jeg ”Kan man få for meget Succes?”
- og lovede at vi alle i sportsudvalget ville gøre alt for at leve op til klubbens værdier.
Så nu vil jeg stille spørgsmålet – Levede vi op til det lovede og kunne vi få mere succes?
2013 blev til et fuldstændig fantastisk sportsligt år og TAK for al den opbakning som både medlemmer,
restaurant, bestyrelse og sponsorere har givet spillerne året igennem
2013 blev året hvor vi kunne kalde os Danmarks bedste klub eller i hvert tilfælde den klub i Danmark med
Danmarks bedste klubhold – Det er næppe gået nogens næse forbi at vi vandt GULD og blev
Danmarksmestre. Ej heller at vi repræsentere Danmark ved EM i Portugal og fik en fornem 5 plads.
Sportslige resultater i 2013 havde vi mange gode af i 2013 og disse skyldes igen i år en blanding af stort
talent, vilje til at lykkes, gode og effektive trænings forhold, og OPBAKNING.
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Der var mange gode præstationer, man kan ikke nævne dem alle, så her er nogle af de bedste individuelle
toppræstationer i 2013 var:

Jakob gjorde rent bord på hjemmebane og blev dobbelt klubmester

Oliver fik en fornem 2.plads ved DM i Hulspil for herrer

Nicolai fik en flot 2 plads i Kronborg Masters

Simon var meget fornemt selskab i St.Andrews Links
Links Trophy, og endte som en flot nr. 30

Mathias fik en sikker 2. Plads i Køge junior Cup

Morten B fik en 7.plads ved Ynglinge ranglisten i Kokkedal

Patrick var med helt i top ved Ecco Tour hulspilsturneringen i Stensballebård og endte på en flot
4.plads

Søren var trods en ”kold putter” med fremme ved Ecco touren i Kokkedal og endte på en flot
5.plads
På den samlede nordiske rangliste, Nordic Leaque,
Leaq , som består af resultater fra ECCO Touren og Nordea
Touren (Sverige) kom vores PRO’er Patrick og Søren som henholdsvis nr. 29 og 94.
Lasse som jo har været en del af Frederikssund i rigtig mange år, men som har besluttet sig for at forlade
FGK og søgt luftforandring i Scandinavian GK endte som nr.
nr 33. Tak til Lasse for hans indsats for FGK og held
og lykke fremover.
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Resultatet på Titleist Ranglisterne i 2013 blev følgende:
Herre Rangliste: Simon Willer nummer 27, Nicolai Oxenbøll nummer 44 og Oliver Ytte Andersen nummer
83
Junior Ranglisten har vi på 26 pladsen Oliver Ytte Andersen
På WAGR (World Amateur golf ranking) top 100 danskere ser resultaterne i skrivende stund således ud:
Simon nummer 948

Oliver nummer 1930

Nicolai nummer 3119

Regionsgolfen
Klubben havde i 2013 tilmeldt i alt 8 hold til Regionsturneringen. Det var et hold mindre end i tidligere år,
da vores veteran elitehold rykkede op i DGU 1. division i 2012.
Sportsligt lå resultaterne lidt under sædvanligt niveau, men dette skyldtes overvejende, at regionsgolfen
havde afgivet sine bedste veteranspillere til divisionsholdet. Flere spillere var derfor ”rykket op” på et
højere rangeret hold, end de plejede at spille på. Dette resulterede desværre i, at vores senior A måtte
rykke ned. Til gengæld blev veteran C-holdet rykket op i veteran B, og vi stiller derfor igen med 8 hold i
2014.
Til afvikling af turneringen benyttede klubben mere end 80 spillere fordelt på de forskellige hold, og
turneringen viste herved sit store sociale potentiale, da næsten alle tilmeldte spillere kom i kamp. I år var
klubben endvidere vært for et velafviklet årsmøde i Regionsgolf Øst.
Tak til Martin Schrøder for hans store engagement og arbejde med regionsgolfen.
Dameeliten
Vores damer havde trods gode intentioner en rigtig svær sæson hvor bedre modstandere vist var
kodeordet. Resultaterne blev ikke som håbet og dameholdet lykkes desværre heller ikke med at rykke op i
år. På grund af spiller status i 2014, hvor vi mangler damespillere, er det besluttet at holde en pause med
stille hold i dame divisionen. Men vi håber at være klar i 2015 igen.
Sponsor
På sponsorsiden har det har været et fantastisk privilegium at være omgivet af sponsorer som virkelig
ønskede at være en del af FGK og bruge os i markedsføringen ekstern og internt. Vi takker for ethvert
bidrag også for alle jer der tegnede personlige sponsorater i form af KLUB 500.
Tak til Kop & Kande Østerbro, Sillebroen Shopping center, Proventus Grafisk, Peugeot Bøttcher & Gaardsø,
Navamedic, Hillerød Grafisk, G.S Store, og vores EM sponsorere: Dit Boligmiljø, Lokalavisen, Frederikssund
autolakering, Frederikssund Kiosk og Spil, Keld Hansen Bil A/S, Spar 5, Auma Aps autolakering, CMC Service,
Caddie Golfrejser, Frederikssund Kommune, Rene Rasmussen VVS og Dietmar Thomsen, Malermester
Så 2013 blev en enestående sæson for FGK og et år som vi alle kommer til at huske og som der går over i
historien. Men trods al vores succes er der også ting vi kan blive bedre til og det har vi i udvalget allerede
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fat i. For at gå fra at være en klub med dygtige spillere, som ingen helt regnede med til at være Danmarks
bedste sætter sine spor og nye krav til os, og det er en lærings proces som vi er i fuld gang med – så rejsen
er ikke slut, den er først lige begyndt.
Og skulle nogen være i tvivl, er svaret er JA vi holdt vores løfte og JA vi kunne få mere succes, fra Sølv til
guld -og
og vi har tænkt at gøre det igen i 2014.

På Sportsudvalgets vegne

Jeanette Stids-Jønsby
Formand

REGELUDVALGET
Regeludvalget har i årets løb hjulpet juniorudvalget med at revidere deres regelprøve, således de er
opdaterede efter den seneste regelbog.
Vi har desuden været tilstede som regelkyndige ved forskellige turneringer i årets løb. Heriblandt
klubmesterskaberne i slagspil og ISI masters.
Der har ikke været nogle ønsker i år fra klubber i klubben, elitehold eller regionsgolferne om en regelaften,
men skulle det være ønsket i 2014, så vil det naturligvis være en mulighed.
Der har også været spørgsmål fra medlemmerne som vi har hjulpet med, blandt andet i forbindelse
forbindels med
parturneringen.
Ebbe Mønster har desværre valgt at stoppe i udvalget. En stor tak til ham for arbejdet i udvalget gennem en
lang årrække. Skulle der være et eller to medlemmer, som finder golfreglerne interessante, så hører jeg
gerne fra jer.
Anders Kjeldsen
Formand for regeludvalget
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TURNERINGSUDVALGET
Turneringsudvalget har som opgave at tilrettelægge og gennemføre samtlige Frederikssund Golfklubs
klubturneringer. Somme tider med hjælp af medlemmer uden for udvalget.
De øvrige udvalg i klubben som arrangerer turneringer, samt Damedagen og Herredagen sender deres
ønsker om turneringer til turneringsudvalget, som derefter sammensætter ønskerne til en
turneringskalender for hele sæsonen. Turneringskalenderen bliver ophængt i klubhuset og den kan hele
sæsonen ses på klubbens hjemmeside, hvor den bliver revideret efter behov.
Vi har i 2013 haft 10 dage med klubturneringer og 4 dage med klubmesterskaberne.
Der blev kåret klubmestre i Dame og Herre række, i Midage dame og herre række, i Senior dame og herre
række, i Veteran dame og herre række samt i Junior dame og herre række.
Referater fra turneringerne har været bragt i tidligere numre af Klubbladet og resultaterne kan ses i
Golfbox.
Åbningsturnering blev i år flyttet og afholdt på en dag p.g.a vejret og dermed banens tilstand. Vi har i år
lavet rækker for Midage til klubmesterskaberne og med pæn tilmelding og vi har lavet en
hverdagsturnering så flexmedlemmer ikke skal betale greenfee.
Nedenstående en oversigt over turneringer i 2013.
Turneringsnavn
Bøllehuus åbningsturnering
Proshoppens forårsturnering
HIDSIG GOLFER
Pinseturnering
Teetime SeniorTour
CARLSBERGs flagturnering
Kjærgården Auto klubturnering
BODUM sommerturnering
Dansk Revision
invitationsturnering
NORDEA andeturnering

Dato
21. april
9. maj
11.-12. maj
20. maj
27. maj
29. juni
19. juli
19. august

Antal deltagere
96 spillere
53 spillere
16 spillere
32 par
51(11) spillere
64 spillere
54 spillere
82 spillere

15. september
6. oktober

52 spillere
84 spillere

Klubmesterskaber slagspil

24.-25. august
28.-29.
september

67 spillere

Klubmesterskaber hulspil

28 spillere

Henning Skaarup, Harry Hansen og Karl-Aage Jensen er udtrådt af turneringsudvalget. Karl-Aage indtræder i
juniorudvalget i stedet for og Henning har været med i mange år.
En stor tak til alle for deres store arbejde i udvalget.
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Udvalget har suppleret sig med 1 nyt medlem, Flemming Gottschalk. Vi vil her benytte lejligheden til at
takke vore sponsorer for de flotte præmier ved vore turneringer. Der skal også lyde en tak til de
medlemmer, der i løbet af året har hjulpet turneringsudvalget.
Ib Skovgaard Sørensen
Formand for turneringsudvalget

Forslag til generalforsamlingen fra Bestyrelsen
Værdifastsættelse af andele
Bestyrelsen skal i henhold til vedtægternes §4, hvert år indstille, at værdien på klubbens andele
fastsættes.
Bestyrelsen foreslår uændret værdi kr. 5.000,00.
Forslag til fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at hverdagsmedlemskab fastsættes til kr. 1.440,00 pr. kvartal, svarende til en
stigning på kr. 25,00 pr. måned. Andre kontingenter fastholdes på samme priser som 2013.
Begrundelsen for alene at hæve kontingentet for hverdagsmedlemmer er, at forskellen mellem
fuldtid og hverdag over årene er blevet for stor.
Ændring af vedtægterne
Efter mange års småjusteringer af vedtægterne, trænger klubbens vedtægter til en samlet justering,
der sikrer at der er sammenhæng mellem de enkelte paragraffer.
Et udvalg har i løbet af vinteren gennemgået vedtægterne og stillet forslag til et nyt sæt vedtægter,
der efterfølgende har været til juridisk gennemgang hos DGU, så vi er sikre på at vi opfylder kravene
fra Dansk Idræts Forbund (DIF). Efterfølgende har der været afholdt medlemsmøde med
vedtægtsændringerne som eneste punkt, og på dette mødet kom der en god dialog og forslag til
tilrettelser som er indarbejdet i nedenstående ændringsforslag hvor det har været muligt.
De nugældende vedtægter er gengivet i sin helhed, bagerst i dette blad. Ændringsforslagene er
nedenstående medtaget sammen med den oprindelige tekst for overskuelighedens skyld.
For at undgå manglende sammenhæng i vedtægterne, stemmes der om de samlede vedtægtsændringerne.

§2 Formål
Nuværende tekst (tekst der udgår er markeret mede gennemstregning)
Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII’s Stiftelse
lejede arealer ved Egelundsgården, organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at
klubbens medlemmer kan udøve golfspillet og videreudvikle deres færdigheder under de bedst
mulige forhold samt, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede
kendskabet til denne idræt.
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Ny tekst (tekst der er indsat markeres med fed skrift)
Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII’s Stiftelse
lejede arealer ved Egelundsgården.
Klubben skal organisere aktiviteter, der sikrer, at klubmedlemmer på alle niveauer, har mulighed
for at spille golf.
Klubben skal medvirke til, at klubbens medlemmer, under de bedst mulige forhold, kan udvikle
deres golfmæssige færdigheder, udvikle fællesskabet og det sociale liv i klubben.

§3 Medlemskab.
Nuværende tekst (tekst der udgår er markeret mede gennemstregning)
Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.
Af kapacitetshensyn kan generalforsamlingen periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer.
Har generalforsamlingen truffet bestemmelse herom, skal der føres en tidsprioriteret liste over
personer, som søger om optagelse i klubben. Pris for optagelse på ventelisten fastsættes af
bestyrelsen. Når muligheden for optagelse opstår, har de personer, som i længst tid har søgt om
medlemskab, fortrinsret. Børn af, ægtefæller til og samboende med eksisterende medlemmer har
fortrinsret. Bestyrelsen kan af sportslige hensyn gøre undtagelse herfra.
Ny tekst (tekst der er indsat markeres med fed skrift)
Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år.
Bestyrelsen kan, for at sikre en dynamisk og økonomisk ansvarlig ledelse af klubben, oprette og
nedlægge medlemskategorier. Nedlæggelse af medlemskategorier medfører, at der ikke optages
nye medlemmer i den nedlagte kategori, men at eksisterende medlemmer i kategorien, kan
fortsætte i denne.
Passive medlemmer har ikke adgang til at spille1, men kan få tilladelse til at anvende klubbens
træningsfaciliteter.

§4 Indmeldelse, indskud og kontingent
Nuværende tekst (tekst der udgår er markeret mede gennemstregning)
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For medlemmer
under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge.
Ved indmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Dette indskud kan erstattes af en af
bestyrelsen fastsat forhøjelse af kontingentet.
Tidligere medlemmer af FGK, som ønsker genindmeldelse, og som er indehavere af en til dem selv
noteret andel, kan indmeldes uden betaling af indskud.
Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære
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generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier
(aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler):
1. Juniorer
2. Ungseniorer
3. Seniorer

4. Hverdagsmedlemmer
7. A9 & B9 medlemmer
5. Langdistancemedlemmer 8. Passive
6. Erhvervsmedlemmer

Mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen beslutte yderligere medlemsgrupper og fastsætte
kontingentet for disse. Førstkommende generalforsamling fastsætter kontingentet for evt. nye
grupper i lighed med de eksisterende.
Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab.
Tidligere udstedte andele.
Ved udmeldelse af klubben kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat til den af
generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste
(længst tid på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtaget i
tilfælde af indehaverens død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele
betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr.
Prisen på andelen er pr. den 7. marts 2013 fastsat til kr. 5.000,00. Prisen kan reguleres, hvis
almindelige markedsmæssige vilkår tilsigter det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen
efter indstilling fra bestyrelsen.
På baggrund af markedssituationen, suspenderes indfrielse af andele i en periode på 5 år, fra den 1.
april 2011 til den 31. marts 2016. Andelshavere har dog ret til, selv at sælge andelen, mod betaling
af gebyr på kr. 250,00 til klubben, for påtegning af andel.
Medlemmer som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod
betaling af forhøjet indskud på kr. 2.500,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som
øvrige medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben
Ny tekst (tekst der er indsat markeres med fed skrift)
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For medlemmer
under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge.
Ved indmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Indskud tilbagebetales ikke ved
udmeldelse.
Indehavere af en til dem selv noteret andel, kan indmeldes uden betaling af indskud.
Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære
generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for alle medlemskategorier (aldersgrænserne
bestemmes af DGUs regler):
Ved dødsfald ophører medlemsskabet kvartalet efter.
Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og begyndermedlemskab.
Tidligere udstedte andele:
Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen på andele efter indstilling fra bestyrelsen.
Prisen på andelen er pr. den 7. marts 2013 fastsat til kr. 5.000,00.
Klubben har ikke pligt til at indløse andelen hverken ved opsigelse, ophævelse, eksklusion eller
dødsfald.
Uanset hvilken ordning medlemmer er optaget under, betaler de kontingent i forhold til den
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medlemskategori de tilhører. Medlemmernes spillemæssige rettigheder fremgår af beskrivelsen
for den enkelte medlemskategori.
§5 Restance
Nuværende tekst (tekst der udgår er markeret mede gennemstregning)
Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder.
Restancer ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige
omstændigheder finder anledning til at fravige herfra.
Eventuel genoptagelse vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales.
Ny tekst (tekst der er indsat markeres med fed skrift)
Ved restance udsender klubben betalingsreminder.
Ved restance ud over 1 måned kan restancen overdrages til
advokat, der fremsender rykkerbrev og samtidig suspenderes samtlige medlemsrettigheder.
Ved restancer der overgår til retslig inkasso, kan klubben ekskludere medlemmet.
Eventuel genoptagelse af medlemskab vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales.

§6 Udmeldelse
Nuværende tekst (tekst der udgår er markeret mede gennemstregning)
Udmeldelse eller ændring af medlemskategori skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til en 1.
januar. Overgang fra aktiv til passivt eller hverdags/flex medlemskategori kan ske med samme
varsel. Hvis et passivt/flex medlem ønsker at vende tilbage til fuldt medlemskab sker dette direkte,
d.v.s. uden optagelse på venteliste eller betaling af fornyet indskud. Tilbagevenden til aktivt
medlemskab kan tidligst ske efter 1 år som passiv. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra
foranstående regler.
Ny tekst (tekst der er indsat markeres med fed skrift)
Udmeldelse eller ændring af medlemskategori til et billigere medlemskab, skal ske skriftligt med
mindst 2 måneders varsel til en 1. januar.

§8 Ordinær generalforsamling
Nuværende tekst (tekst der udgår er markeret mede gennemstregning)
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside,
www frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved bekendtgørelse på
opslagstavlen i klubhuset eller i særlige tilfælde pr. brev, med mindst 10 dages varsel med

21

GENERALFORSAMLING DEN 13. MARTS 2014

dagsorden, som indeholder eventuelle forslag.
Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter
er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
Alle aktive medlemmer, af enten Nordbanen eller 18 huls banen, der er fyldt 18 år og ikke er i
restance, har hver en stemme.
Forældre eller værge for klubbens medlemmer under 18 år tildeles en stemme pr. medlem.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet.
På bestyrelsens eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende afholdes skriftlig
afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge
fuldmagt.
Ny tekst (tekst der er indsat markeres med fed skrift)
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse
skal ske via klubbens internet hjemmeside, www frederikssundgolfklub.dk, via klubbens
nyhedsbrev og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset, med mindst 10 dages varsel med
dagsorden, som indeholder eventuelle forslag.
Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter
er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har hver en stemme.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet.
Hvis bestyrelsen eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det, afholdes
skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge
fuldmagt.
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Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer
Tilladelse til medtagelse af hund på golfrunden
Annette Tram foreslår at der åbnes for at man kan tage hund med på golfrunden, eventuel som en
prøveordning over en periode på ½ år, med efterfølgende evaluering.
Over 60% af golfklubber i Danmark tillader at man medbringer hunden på banen, så hvorfor ikke
Frederikssund?
Hundeejeren skal selvfølgelig medbringe "hundeposer" til opsamling af hundens efterladenskaber.

Bestyrelsens indstilling til forslaget
Bestyrelsen drøftede forslaget på bestyrelsesmødet den 17. februar 2014, og indstiller til
generalforsamlingen at tage stilling til forslaget. Bestyrelsen har ikke en enig holdning for eller imod
forslaget.
Såfremt forslaget godkendes, vil bestyrelsen udarbejde et regelsæt for medtagelse af hunde på
golfanlægget gældende for den vedtagne prøveperiode
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ÅRSREGNSKAB 2013
Resultatopgørelse

Budget 2013
tkr.

Realiseret 2013
kr.

Realiseret 2012
tkr.

Kontingenter og indskud
Greenfeeindtægter
Sponsorindtægter
Øvebolde og bagskabe m.v.
Offentlige tilskud

4.836
595
567
494
95

4.893.700
676.636
489.579
498.616
146.196

5.381
538
652
530
98

Indtægter ialt

6.586

6.704.727

7.199

Administration
Bygningers drift
Banens drift
Udvalg
Sponsorudgifter
Træner

-1.319
-995
-2.618
-442
-58
-200

-1.387.021
-938.517
-2.376.631
-411.692
-64.341
-200.000

-1.291
-1.057
-3.046
-390
-76
-200

Udgifter ialt

-5.632

-5.378.202

-6.060

954

1.326.525

1.139

0
-473

18.328
-465.828

41
-504

481

879.025

676

Afskrivninger:
Maskiner og inventar
Bygninger
Baneanlæg
Tunnel og veje
Tab på debitorer, konstateret
Tab på debitorer, hensættelser

-167
-337
-222
-92
0
0

-207.490
-340.392
-221.712
-89.808
-47.709
-7.000

-190
-337
-222
-73
-69
0

Afskrivninger ialt

-818

-914.111

-891

Driftsresultat

-337

-35.086

-215

Resultat før renter og afskrivninger
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat før afskrivninger
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Balance

31.12.2013

31.12.2012

kr.

tkr.

5.471.387
0
- 221.712
5.249.675

5.471

1.955.823
0
- 89.808
1.866.015

1.956

10.103.796
25.086
- 340.392
9.788.494

10.104

551.906
299.365
- 207.490
643.781

552

17.547.965

18.083

29.250

16

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende kontingenter
Forudfaktureret kontingent, forpagtning og sponsorindtægter
Hensat til imødegåelse af tab
Forudbetalte omkostninger vedrørende 2014
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavender i alt

1.539.541
-1.669.207
-7.000
126.150
11.987
23.869
25.340

1.599
-1.482
-69
305
39
76
468

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

906.457
931.792
18.509.007

867
1.335
19.434

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Baneanlæg:
Saldo 1. januar 2013
Tilgang, Driving range
Afskrivning
Tunnel og veje:
Saldo 1. januar 2013
Tilgang
Afskrivning
Bygninger:
Saldo 1. januar 2013
Tilgang
Afskrivning
Maskiner og inventar
Saldo 1. januar 2013
Tilgang
Afskrivning

Materielle anlægsaktiver ialt
Finansielle aktiver ialt
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Balance

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat pr. 1. januar
Kursregulering andele konverteret til greenfee
Årets resultat
Tilbageført hensættelse jfr. vedtægternes §5, stk. 5

Golfandele 1. januar
Tilbagekøbte og slettede ½ andele, primo
Konverterede andele
Egenkapital i alt

Gæld
FIH A/S, Prioritetsgæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Diverse kreditorer
Feriepengeforpligtelser
Skyldige lønafhængige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gæld i alt
Passiver i alt
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31.12.2013

31.12.2012

kr.

tkr.

2.887.272
0
-35.086
0
2.852.186

3.028
35
-215
40
2.887

9.390.000
0
0
12.242.186

10.445
-1.005
-50
12.277

5.764.456
5.764.456

6.294
6.294

331.551
109.276
61.538
502.365

650
99
114
862

6.266.821

7.156

18.509.007

19.343
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PENGESTRØMSANALYSE
2013
tkr.

Årets resultat
Afskrivninger, anlægsaktiver

-35

Kursregulering, anlægsaktiver

859

Kursregulering, værdipapirer

-14

Reguleringer

810

Ændring i tilgodehavender

443

Ændring i kortfristet gældsforpligtelser
Pengestrømme fra driftaktivitet

-360
893

Køb af materieelle anlægsaktiviteter m.v.

-324

Ændring i langfristet gæld

-530

Ændring i likvider

39

Likvider primo

867

Likvider ultimo

-906
0
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2013
2013 begyndte med et budgetteret underskud på 337.000,-, hvorfor vi hele året har været meget fokuseret
på at begrænse klubbens omkostninger såvel som på at øge indtægterne, hvilket har resulteret i et resultat
der er 302.000 bedre end budgettet.
Allerede fra sæsonens start var vi klar med et større tiltag for at skaffe nye medlemmer til klubben, og ved
fælles hjælp af begynderudvalgets mange frivillige i samarbejde med sekretariatet og et nystiftet
hverveudvalg, har vi haft 157 nye golfspillere forbi et begynderforløb, hvilket har medvirket til resultatet.
Alle udvalg har passet på omkostningerne, og selv vores Sportsudvalg der skulle bruge ekstra penge til
deltagelse i både finalespil og Europamesterskaber, formåede selv at skaffe pengene blandt
Elitesponsorerne, men specielt vores greenkeepere har, på trods af en bane der ikke er set bedre i mange
år, formået at spare på driftsudgifterne og dermed forbedret årsresultatet.
Som det kan ses af pengestrømsanalysen, er vores likviditetsbeholdning steget med kr. 39.000,00 i 2013.
Dette skyldes primært, at nye investeringer er begrænset og dermed ikke belaster likviditeten.
Nedenstående har vi medtaget noter til de poster i regnskabet, der markant adskiller sig fra budgettet og
orienteret om årsagerne til ændringerne.
INDTÆGTER
Kontingent og indskud
Resultatet for kontingenter og indskud er kr. 57.725,00 bedre end budgettet.
Vi har i 2013 mistet 90 medlemmer, og vi har fået 107 nye medlemmer, hvilket påvirker regnskabet
for 2014.
Væsentlig negativ påvirkning af regnskab,
• Juniorkontingenter
kr. 37.760,00
• Senior kontingenter
kr. 20.435,00
I forbindelse med anvendelse af Golfbox til statusskifte pr. 31.12.12, var nogle af junior og senior
medlemmer ikke registreret korrekt, hvorfor budgettallene var forkerte pr. 1.1.13.
Vi har måtte kreditere junior kontingenter for juniorer i restance, fordi der ikke i loven er
hjemmel til at kræve betaling fra forældre, selv om de har underskrevet som værge. De
omhandlede juniorer var udmeldt af klubben men ikke rettidigt. Indmeldelsesblanketterne er nu
revideret, så der er taget højde for dette.
I forbindelse med alvorlig lægedokumenteret sygdom er der givet dispensation til overgang til
passivt medlemskab eller udmeldelse og ved dødsfald er kontingentet stoppet fra det
kommende kvartal.
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Væsentlig positiv påvirkning af regnskab
• Flex kontingenter
• Indskud
Vi har fået flere indtægter på flex medlemskaber end forudsat og med generalforsamlingsbeslutningen om indførelse af indskud for alle, har vi i 2013 fået i alt 55.000,00 i indskud som ikke var
budgetteret
Greenfee og SGO indtægter
Resultatet for greenfee og SGO indtægter er 79.035,- bedre end budgettet.
En god tør sommer og en bane i rigtig god stand, har betydet at antallet af greenfee gæster været
højere i 2013 end vi havde forventet. SGO ordningen har i 2013 været brugt mere af gæster fra de 5
andre klubber, hvilket også har medvirket til resultatet, og endelig har udlejning af buggies og
etableringen af det nye indendørs center givet et yderligere tilskud til driften.
Sponsorindtægter
Resultatet for sponsorindtægter er kr. 77.271,-mindre end budgetteret.
Vi havde i budgettet taget højde for de sponsoraftaler der, på budgettidspunktet, var opsagt til udløb
i 2012, og arbejdet med at skaffe nye sponsorer gik ikke helt som forventet, men stadig et flot
resultat i dagens marked.
Øvebolde & Bagskabe
Resultatet for øvebolde og bagskabe er kr. 3.566,- bedre end budgettet.
Udlejning af både bagskabe og garager er væsentligt mindre end forventet, men samtidig er
øvebolde og indskud væsentligt højere end budgetteret, hvilket samlet set giver et resultat der er lidt
bedre end budget.
Væsentlig negativ påvirkning af regnskab,
• Bagskabe og garageleje
kr. 38.708,00
Dette skyldes dels at budgettet ikke var korrigeret for udmeldelser hvor medlemmet havde
bagskab og dels den tidligere nævnte fejl i anvendelsen af funktionen statusskifte i Golfbox.
Væsentlig positiv påvirkning af regnskab
• Øvebolde
kr. 35.374,00
• Golfkørekort
kr. 6.000,00
Flere flexmedlemmer har tilkøbt adgang til øveområder end forventet og i forbindelse med
begynderforløbet har vi udstedt golfkørekort til 6 begyndere, der ikke umiddelbart ville meldes
ind med det samme.
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Offentligt tilskud
Resultatet for offentlige tilskud er kr. 51.196,- bedre end budgettet.
Et tættere samarbejde med Frederikssund Kommune og en gennemgang af vores tilskudsmuligheder
har gjort, at vi har fået et højere tilskud end budgetteret.
Samlet set blev indtægterne forøget med kr. 192.222,- i forhold til budgettet.
UDGIFTER
Administration
Resultatet for administrationen er kr. 57.454,- højere end budgettet.
Væsentlig negativ påvirkning af regnskab,
•

•
•
•

Gager og personaleomk.
kr. 10.248,00
Klubbens sekretær var budgetteret til ansættelse i perioden 1.3 - 30.9, men vi valgte at
udvide ansættelsen til hele året.
Kontorartikler og tryksager kr. 5.939,00
EDB
kr. 13.499,00
Tilføjelse af moduler til Golfbox systemet
Advokatomkostninger
kr. 18.014,00
Klubbens debitormasse var pr. 1.3.2013 godt kr. 263.000,00 og trods gentagne rykkere var
det ikke lykkedes at inddrive gælden, der i nogle tilfælde var helt tilbage fra 2008.
Medlemmernes andele var noteret med eventuelle gældsposter, og der var således mulighed
for at tilbageholde eventuel skyldig saldo ved overdragelse eller indfrielse af andelen, men
med generalforsamlingsbeslutningen af den 7. marts 2013, hvor der blev vedtaget et indskud
på kr. 500,00, svarende til den reelle værdi af andelen, hvorfor det ikke var forsvarligt at
afvente et eventuelt salg, og vi besluttede derfor at ændre procedure, og overdrage
debitormassen til inddrivelse via klubbens advokat.
Der er gennemført omkring 90 rykkersager i alt i 2013, der blev kørt en del prøvesager ved
retten, og alt i alt har dette, på trods af en meget favorabel aftale med advokaten, betydet
en omkostning på i alt kr. 18.014,00, men samtidig har det betydet, at vores debitormasse pr.
den 1.1.2014 er faldet til kr. 26.254,00, hvoraf der afdrages på nogle og foreligger retssager
på andre.

•
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Ændringen i klubbens rykkerprocedure, hvor klubben alene udsender rykker 1 og derefter
overdrager rykker 2 til advokaten, har været medvirkende til forbedringen, samtidig med at
det har styrket klubbens likviditet.
Hvervekampagne
kr. 9.276,00
2013 blev året hvor vi ændrede taktik i bestræbelserne på at få nye medlemmer ind, og vi
havde forventet at vi kunne gøre dette uden udgifter for klubben, men vi har måtte anvende
et i den store sammenhæng mindre beløb til kampagnen, der i alt har givet 157 nye
begyndermedlemmer.
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•

Kursusudgifter
kr. 20.196,00
Jørgen Bundgaards deltagelse i diplomuddannelse i sportmanagement/golf, har været
dækket at tilskud fra SVU, men en fejl i administrationen hos University College Nordjylland
gjorde, at SVU ikke modtog ansøgningen om tilskud rettidigt. Efterfølgende er der søgt
dispensation for dette, og i skrivende stund afventer vi afgørelsen fra SVU, men da vi ikke kan
regne med, at vi får tilskuddet, er den fulde udgift medtaget i regnskabet, og en eventuel
efterbetaling vil derfor indgå med et positivt resultat i regnskabet for 2014.

Væsentlig positiv påvirkning af regnskab
• Telefon og porto
kr. 5.090,00
• PBS
kr. 9.814,00
Skift af leverandør til frankering har betydet væsentlig besparelse på frankering af breve.
PBS besparelsen skyldes ændringer i opkrævningsproceduren.
Bygningers drift
Resultatet for bygningernes drift er kr. 56.422,-+ bedre end budgettet.
Væsentlig negativ påvirkning af regnskab,
•
•

•
•
•
•

Ejendomsskat
kr. 5.960,00
Indbrudsalarm
kr. 9.747,00
Ekstra omkostninger til skift til mobil alarmkontakt, hvilket betyder væsentlige besparelser
fremover.
Småanskaffelser
kr. 6.968,00
Primært udgifter til etablering af indendørs træningscenter.
Fælleslokaler
kr. 8.648,00
Primært tagrende og afløbssystem til garagelade
Klubhus udvendigt
kr. 4.103,00
Indkøb af maling til træværk udvendig (maling rykket til 2014)
Drift af restaurant
kr. 7.704,00
Udskiftning af isterningsmaskine

Væsentlig positiv påvirkning af regnskab,
•
•

•
•

EL og varme
kr. 35.206,00
De besparelsesforanstaltninger der er gennemført i 2011 og 2012 er nu trådt fuldt i kraft.
Rensningsanlæg
kr. 45.522,00
Vi har skiftet til ny samarbejdspartner og derved opnået væsentlig besparelse på de faste
omkostninger og samtidig har vi i 13 ikke haft udgifter til reparationer.
Medlemslokaler
kr. 7.884,00
Mindre behov for vedligeholdelse en forventet
Udenomsarealer
kr. 9.182,00
Mindre behov for vedligeholdelse end forventet
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Banens drift
Resultatet af banens drift er kr. 241.595,- bedre end budgettet.
Over hele sæsonen har der været stor fokus på banens drift og ved en positiv indstilling fra vores
dygtige greenkeepers er det lykkedes at finde besparelserne, uden at det er gået ud over banens
pleje og stand. Samtidig er en budgetteret leasingudgift taget af de likvide midler, og derfor er
leasing udgifterne mindre end budgetteret.
Afskrivninger
Resultatet af afskrivninger er 95.519,- højere end budgetteret.
Hovedårsagen er afskrivninger på debitorer efter oprydning i debitormassen, (54.709,-) og
afskrivning på nye maskiner (20.315,-) og buggy til udlejning (19.497,-)
Aktiver
Som det fremgår af balancen, er der sket en tilgang af anlægsaktiver på i alt kr. 324.454,-, hvoraf,
•
•
•
•
•
•
•
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Kr. 59.817
Kr. 124.834
Kr. 60.375
Kr. 19.320
Kr. 16.905
Kr. 18.112
Kr. 25.090

Maredo GT 230-02 Prikkeled
Toro bunkerrive
John Deere klipper/opsamler
Tipvogn med kran
Charterhouse
Solceller til 2 buggies
Maskinhus under opførelse

GENERALFORSAMLING DEN 13. MARTS 2014

PRISER 2014
Indskud
Junior
Ungsenior
Senior

5-18 år
19-24 år
25+ år

Kr.
Kr.
Kr.

Kontingent
Junior
Ungsenior
Senior, Hverdag Flex (kun beståede)
Senior
Langdistance
Passiv
A9 Flex
B9 Flex
Adgang til øveområder, A9 & B9
Firmamedlemskab

0,00
500,00
500,00

Kvartalsbetaling
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

560,00
1.180,00
1.390,00
1.815,00

Årsbetaling
2.240,00
4.720,00
5.560,00
7.260,00
3.985,00
890,00
945,00
1.945,00
695,00
9.450,00

Drivingrangebolde (obligatorisk)
Junior
Ungsenior / Senior Hverdag flex / Senior

Kr.
Kr.

220,00
380,00

Greenfee
Nordbanen (9 huls)
5-18 år (Junior)
19+ år (andre)

Weekends & helligdage
Kr.
75,00
Kr.
125,00

18 huls banen
5-18 år (Junior)
19+ år (andre)

Kr.
Kr.

275,00
400,00

175,00
325,00

Drivingrange
Dagskort

Kr.

100,00

100,00

Udlejning af buggy til 18 huller
- Greenfee gæster
- Medlemmer
- 10 turs kort, medlemmer
- 10 turs kort, gæster, inkl. greenfee

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

250,00
200,00
1.500,00
5.000,00

250,00
200,00
1.500,00
5.000,00

Hverdage
50,00
100,00

Rabatordninger
Ved minimum en betalende forælder, betaler første junior fuldt kontingent og derefter ydes en rabat på
50% for følgende juniorer.
Hvert medlem kan medtage én gæst med en rabat på kr. 100,00, på normalgreenfee på 18 huls banen.
Der ydes ikke rabat til spillere med DGU-Flex kort.
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Greenfee rabatkort
- 10 stk. greenfee billetter *

Weekends & helligdage
Kr.
3.000,00

Hverdage
2.250,00

* Hverdagsmedlemmer kan ikke købe greenfee rabatkort

Grupperabat

10+ gæster 10%

Skabe og garager
Skabe
- Juniorskab
Kr.
- Overskab
Kr.
- Underskab
Kr.
- EL-Skab
Kr.
Gebyr for nøgle til baglade (nøgle skal afleveres ved afmeldelse af skab)
- Junior
Kr.
- Andre
Kr.

Garager
- Scooterplads, EL
- Buggyplads, EL
- Buggyplads, benzin

Kr.
Kr.
Kr.

Gebyr for nøgle til garager (nøgle skal afleveres ved afmeldelse af skab)
- Alle
Kr.
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20+ gæster 20%
Årsbetaling
270,00
440,00
510,00
1.150,00
100,00
200,00

1.150,00
1.600,00
950,00

200,00
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GÆLDENDE VEDTÆGTER (2013)
§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune.
Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses
love og bestemmelser.
§2 Formål
Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af golfanlægget på de af Kong Frederik VII’s Stiftelse lejede
arealer ved Egelundsgården, organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens
medlemmer kan udøve golfspillet og videreudvikle deres færdigheder under de bedst mulige forhold samt,
med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt.
§3 Medlemskab
Personer kan optages som medlem i klubben fra det fyldte 5. år.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.
Af kapacitetshensyn kan generalforsamlingen periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer.
Har generalforsamlingen truffet bestemmelse herom, skal der føres en tidsprioriteret liste over personer,
som søger om optagelse i klubben. Pris for optagelse på ventelisten fastsættes af bestyrelsen. Når
muligheden for optagelse opstår, har de personer, som i længst tid har søgt om medlemskab, fortrinsret.
Børn af, ægtefæller til og samboende med eksisterende medlemmer har fortrinsret. Bestyrelsen kan af
sportslige hensyn gøre undtagelse herfra.
§4 Indmeldelse, indskud og kontingent
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat. For medlemmer under 18
år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge.
Ved indmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Dette indskud kan erstattes af en af bestyrelsen
fastsat forhøjelse af kontingentet.
Tidligere medlemmer af FGK, som ønsker genindmeldelse, og som er indehavere af en til dem selv noteret
andel, kan indmeldes uden betaling af indskud.
.Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære
generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne
bestemmes af DGUs regler):
Juniorer

4. Hverdagsmedlemmer

7. A9 & B9 medlemmer

Ungseniorer

5. Langdistancemedlemmer

8. Passive

Seniorer

6. Erhvervsmedlemmer
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Mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen beslutte yderligere medlemsgrupper og fastsætte
kontingentet for disse. Førstkommende generalforsamling fastsætter kontingentet for evt. nye grupper i
lighed med de eksisterende.
Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab.
Tidligere udstedte andele.
Ved udmeldelse af klubben kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat til den af
generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste (længst tid
på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtaget i tilfælde af indehaverens
død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af generalforsamlingen
fastsat gebyr.
Prisen på andelen er pr. den 7. marts 2013 fastsat til kr. 5.000,00. Prisen kan reguleres, hvis almindelige
markedsmæssige vilkår tilsigter det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen efter indstilling fra
bestyrelsen.
På baggrund af markedssituationen, suspenderes indfrielse af andele i en periode på 5 år, fra den 1. april
2011 til den 31. marts 2016. Andelshavere har dog ret til, selv at sælge andelen, mod betaling af gebyr på
kr. 250,00 til klubben, for påtegning af andel.
Medlemmer som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod betaling
af forhøjet indskud på kr. 2.500,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige
medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben.
§5 Restance
Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder.
Restancer ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige
omstændigheder finder anledning til at fravige herfra.
Eventuel genoptagelse vil kunne finde sted såfremt hele restancen betales.
§6 Udmeldelse
Udmeldelse eller ændring af medlemskategori skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til en 1. januar.
Overgang fra aktiv til passivt eller hverdags/flex medlemskategori kan ske med samme varsel. Hvis et
passivt/flex medlem ønsker at vende tilbage til fuldt medlemskab sker dette direkte, d.v.s. uden optagelse
på venteliste eller betaling af fornyet indskud. Tilbagevenden til aktivt medlemskab kan tidligst ske efter 1
år som passiv. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler.
§7 Myndigheder
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for
medlemskab.
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Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort. For golfspillet i
klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen
med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og antal
tildelte slag i handicapturneringer og -matcher sker i.h.t. det af DGU fastsatte slope system.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og
ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af
bestyrelsen, efter indstilling fra ordens- & regeludvalget, straffes med suspension i indtil 3 måneder eller i
gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen
om eksklusion forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende
virkning.
I sager om suspension og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelser kan indankes for Dansk Golf
Union’s amatør- og ordensudvalg.
§8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside,
www frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i
klubhuset eller i særlige tilfælde pr. brev, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som indeholder
eventuelle forslag.
Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er
overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.
Alle aktive medlemmer, af enten Nordbanen eller 18 huls banen, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, har
hver en stemme.
Forældre eller værge for klubbens medlemmer under 18 år tildeles en stemme pr. medlem.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet.
På bestyrelsens eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt.
§9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende :
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1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse udvalg
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent
samt kurs på andel.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand (i lige år)
8. Valg af næstformand/hon. sekretær (i ulige år)
9. Valg af kasserer (i ulige år)
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter
12. Valg af revisor
13. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt og begrundet til bestyrelsen senest den 1. februar for
at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Medlemmer, der ønskes opstillet til valg, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Der udarbejdes beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
1/20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom
med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger
efter begæringens modtagelse og for indkaldelsesmåde og -frist, ledelse, afstemning m.m. gælder de
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§11 Bestyrelse - valg
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3
bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur i lige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår
efter tur i ulige år.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter
følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget
medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver
kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med
stemmelighed, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Der vælges hvert år indtil 4 suppleanter til bestyrelsen.
Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted.
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Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig med en af de valgte
suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig indtil næste generalforsamling.
Skulle der opstå den situation, at der ikke findes flere valgte suppleanter til at supplere sig med, vælger
bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et medlem til at fungere indtil næste generalforsamling.
Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger skal den indtrædende på valg på
førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg, turneringsudvalg, juniorudvalg samt øvrige til klubbens daglige drift
nødvendige udvalg.
Bestyrelsen udpeger formanden for de nedsatte udvalg. Udvalgsformanden stiller herefter forslag om
udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens økonomiudvalg.
§12 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden
eller næstformanden, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes referat.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens
anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån.
Køb og salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse.
Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller en af disse i forening med 2 af
bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele prokura.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
§13 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december
til revisoren.
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Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside www.frederikssundgolfklub.dk,
ved mails til oplyste adresser og på opslagstavlen i klubhuset, senest 10 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.
Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisors påtegning og underskrift.
§14 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.
Revisionsformen er alm. regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med
revisionspåtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§15 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Bestyrelsen er berettiget til at ændre eller konsekvensrette vedtægterne, såfremt dette er påkrævet af
hensyn til offentlige krav eller krav fra D.G.U. Ændringerne skal herefter forelægges førstkommende
generalforsamling.
§16 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen med den endelige vedtagelse af opløsningen
ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens
formueforhold.
Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 1974, ændret den 6. februar 1994 , den
27. juni 2002, den 10. Marts 2005, den. 5. Marts 2009, den 11. Marts 2010, den 10. marts 2011, den 8.
marts 2012 og senest den 7. marts 2013.
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