
FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Referat fra ordinær generalforsamling 
Torsdag d. 11. marts 2010 kl. 19.00 i Restaurant Egelunden 

 

Pr. 11/3-2010 var der 1041 stemmeberettigede medlemmer i klubben, heraf var fremmødt 

107 og afgivet 1 fuldmagt. 

 

Formand Leif Tullberg bød velkommen. 

 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 

 

1.  Valg af Dirigent. 

Bestyrelsen foreslog John Korse Jensen 

Denne blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

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

     beretning fra diverse udvalg, v/formand Leif Tullberg. 

Der er i årets løb afholdt 12 bestyrelsesmøder. Derudover er der afholdt telefonmøder med 

økonomiudvalg m.fl.  

Vi kom godt fra start, efter en meget lang og krævende generalforsamling, med en god 

debat.  Bestyrelsen fik vedtaget mange forslag, der har vist sig at være effektive.. Det var 

rigtig spændende at se, om de nye tiltag ville virke. Det viste sig, at de virker godt og vi fik 

ca. 100 nye medlemmer. 

Salget af andele har, efter generalforsamlingens beslutning om, at sætte prisen til pari, 

fundet et naturligt leje. Andelene indkaldes til salg i den rækkefølge de er sat til salg. De 

personer der har andele til salg, kan på klubbens hjemmeside følge med i, hvor de står på 

listen. Derfor vil bestyrelsen også indstille at prisen på andele fastholdes på kr. 10.000,- i 

2010. 

Efter sidste generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte indskuddets 

størrelse, og mulighed for at nye medlemmer kunne indmeldes mod at købe en andel til kr. 

5.000,- der kunne konverteres til et indskud. Det vil sige, ikke skulle tilbagebetales i til-

fælde af udmeldelse. Dette er administreret således at hver gang vi har fået 2 nye med-

lemmer har Frederikssund Golfklub købt en andel fra listen. Denne er blevet noteret med 

spilleret på de 2 nye medlemsnumre, men andelen er klubbens og kommer ikke i omløb 

igen. Denne ordning vil gøre, at vi i løbet af, ganske vist, mange år, vil have tilbagekøbt 

andelene. 

Den meget negative spiral, som vi var kommet ind i gennem de senere år, med større og 

større nettoafgang af medlemmer, kunne vi godt have ønsket os at afslutte i 2009 med en 

plus tilgang, i stedet for nettoafgang på 37 aktive medlemmer. Det har ikke helt været 

tilfældet, men den spiral, som vi var inde i med en netto afgang på ca. 80 medlemmer i 

2008, er stoppet.  

 

Vores økonomi er stram, og derfor har bestyrelsen og økonomiudvalget fulgt den meget 

tæt. I den forbindelse har det vist sig, at vi bør styrke og optimere vor økonomifunktion. Vi 

har råd til at gøre det nødvendige, ikke mindst omkring banen. Vi finder det meget vigtigt, 



at opgradere standarden både for vores medlemmer og vores gæster. Det har været en 

fornøjelse at spille på banen. Vi ved alle, at vores green er slidt ned, og de kræver virkelig 

en super behandling for at komme op i standard. Vi ved også godt, at når der arbejdes 

med greens, er de ikke sjove at spille på. Sådan må det endnu en gang være. 

For at få et billede af, hvordan medlemmerne ser på klubben, besluttede bestyrelsen i 

samarbejde med DGU, at få udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse af Frederikssund 

Golfklub. Undersøgelsen blev sat på hjemmesiden så alle kunne se hvordan udfaldet var. 

Generelt ligger tilfredsheden i gennemsnit som i andre lignende golfklubber. Nogle steder 

lavere og andre steder højere. Det mest overraskende var måske, at ved besvarelse af 

spørgsmålet om hvorfor de nye medlemmer netop havde valgt Frederikssund Golfklub, 

svarede mange, at det var på grund af beliggenheden, skønt vi ved at mange melder sig 

ud på grund af beliggenheden ”på den forkerte side af broen”. Bestyrelsen vil selvfølgelig 

have undersøgelsen in mente i sit fortsatte arbejde.  

Vi har opgraderet par 3 banen, men er ikke helt færdige. Herudover har vi nu fået nyt 

trænerteam og betjening af proshoppen. Det har ikke været et ønske hverken fra 

formanden eller bestyrelsen, at vi skulle skifte, men vi byder det nye trænerteam meget 

velkommen.  

 

Hvad sker der af nyt i 2010! 

Vi er i fuld gang med at søge en forretningsfører/direktør til den daglige drift af 

Frederikssund Golfklub. Efter næsten 8 års ansættelse har sekretæren valgt at gå på 

efterløn pr. 1/5-2010. 

Vi har i bestyrelsen ment, at det vil være en god anledning til, at ændre formen vi driver 

Frederikssund Golfklub på. Vi tror, at alle i dag er klar over, at det at drive en golfklub med 

en omsætning på ca. kr. 8 mio. kræver, at der er nogen hver dag fra morgen til aften som 

har ansvaret, og som vi er villige til at give ansvaret. Mange små ting skal gå op i en 

højere enhed, når det skal passe sammen, den frivillige arbejdskraft skal kombineres med 

det professionelle, det skal vi finde en model til. 

 

Med hensyn til vores ønsker om at få flere medlemmer til at være Frederikssund Golfklubs 

ambassadører, har Staffan Holmstad lavet et rigtig godt tiltag, hulværtskaber. I skrivende 

stund har 12 taget ansvaret for nogle huller. I kan se andetsteds, hvad det indebærer. Det 

er en rigtig god måde at være ambassadør for klubben på. 

 

Det elektroniske klubblad er et rigtig godt blad. Selvfølgelig ville det være meget rart, at 

sidde med det i hånden, i stedet for at læse det på computeren. Den største forbedring er, 

at den redaktionelle tid fra nyhederne er kommet ind og til de bliver formidlet er langt 

kortere nu. Med den elektroniske nyhedsformidling, bloggen m.m. kommer nyhederne ud i 

samme sekund, de sker. Der er ikke meget ved at genoptage en debat efter 4-5 uger. 

Alene dette viser at vi har fundet en god løsning. Vi skal erkende, at når man sidder med 

det gamle blad i hånden, giver det en vis behagelighed, men tiden er løbet fra os og der er 

en forskel på mange tusinde kroner. 

 

Vi har taget beslutning om, at sætte gang i driving range overdækningen. Under alle 

omstændigheder skal vi have bygget et videohus. I skrivende stund ser det ud til, at vi kan 

få det gjort for ca. kr. 350.000,- inkl. moms. Vi har et sponsorat, der har været øremærket i 

årevis til det formål. Som udgangspunkt er pengene til stede. Det ved vi forhåbentlig mere 



om, når disse ord bliver læst. Det er jo med dette som med mange andre ting, at ting flytter 

sig undervejs. På et tidspunkt må vi fryse det fast og sige, at det var det år, og vi går 

ufortrødent i gang med et nyt år og tager fat i de udfordringer det vil bringe. 

 

Der forhandles om et SGO samarbejde (Super greenfee Ordning). Dette er et samarbejde 

imellem 4-6 golfklubber om at spille på hinandens baner til en fast årlig pris pr. medlem. 

Lige nu er vi enige med tre andre klubber om betingelserne, mens 2 af klubberne mangler 

at få det godkendt af bestyrelsen, og det sker ultimo marts. Det er Heidi Sonne og Johnny 

Frandsen, der har ført pennen i dette projekt. Tak for det. 

 

Baneudvalget har gode planer for greens og vedligeholdelse. Al gammel afspadsering er 

snart ude af verden. 

 

Begynderudvalget kører som altid på skinner, FGKs begynderudvalg er kendt i 

golfverdenen som et af de bedste begynderudvalg. Det er også dette udvalg der er primus 

motor for Golfens Dag.  

 

Informationsudvalget har fået rigtig mange artikler i lokalpressen og er kommet godt fra 

start med det elektroniske klubblad og de har mange tusinde hits på hjemmesiden.  

 Handicapudvalget fungerer solidt og samtidig er formanden til meget stor hjælp på 

kontoret flere dage pr. uge. 

 

Juniorudvalget udfører et kæmpe arbejde, de er utrolig godt organiseret og har mange 

gode sociale arrangementer. 

 

Klubhus- og Bygningsudvalget er i fuld gang med at designe, planlægge og næsten i gang 

med at bygge de nye 6 udslagssteder, her er Henrik Helt også tovholder, Henrik lægger 

rigtig mange arbejdstimer i FGK. Herudover har bygningsudvalget et Dong projekt 

liggende klar, hvor vi skulle kunne spare 40-50.000,- om året på strøm, vi mangler bare en 

tovholder. Ordens- og amatørudvalget har haft ganske få sager men håndteret dem 

værdigt.  

 

Regeludvalget kører lige efter bogen, meget omhyggeligt og samvittighedsfuldt. 

 

Sponsorudvalget har vi ikke haft en heldig hånd med. Af forskellige årsager kom det ikke til 

at fungere i 2009, på grund af sygdom og andet måtte vi reorganisere i februar, hvor vi kun 

havde nået kr. 162.000,- mod et budget på ca. 600.000,- det har vi arbejdet på, og nu er vi 

på ca. 432.000,- og mulighederne er ikke udtømt. 

 

Sportsudvalget har nået gode resultater selv om oprykningen glippede, og der er 

enkeltstående resultater der er helt unikke og samarbejdet med sportsudvalget har været 

medvirkende til, at vi kunne lave en god aftale med Nyholm Golf-academy. 

 

Turneringsudvalget lægger et meget stort og professionelt arbejde for at få 

turneringsplanen udarbejdet med skyldig hensyntagen til alle samt at få turneringerne 

afviklet i samarbejde med de mange frivillige turneringsledere, det er meget solidt. 

 



Tak til alle medarbejdere, frivillige, medlemmer, sponsorer partnere leverandører og dem 

jeg har glemt, der gør det muligt at drive Frederikssund Golfklub. 

 

Herudover henvises til den skriftlige beretning.  

 

Debat: 

Der blev spurgt om bestyrelsen kan beslutte at der skal ansættes en 

forretningsfører/direktør. Formanden svarede, at i henhold til vedtægterne er det 

bestyrelsen der tegner og driver klubben herunder ansætter personale. 

 

I budgettet manglede kr. 8.000,- pr. måned til gage til direktøren, men der er fundet andre 

besparelser og derfor kan det ikke umiddelbart ses i budgettet. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Henrik Bonde Nielsen fra HR-revision fremlagde regnskabet for 2009. Regnskabet udviser 

et underskud på kr. 102.390,- mod et budgetteret underskud på kr. 290.000,- 

Klubbens aktiver udgør kr. 21.092.816 kr. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning med samtlige tilstedeværende stemmer. 

 

4.  Forslag fra bestyrelsen. 

     Der var ingen forslag fra Bestyrelsen. 

 

5.  Forslag fra medlemmerne. 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

 

6.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  

     Fastsættelse af medlemskontingent, indskud samt kurs på andel. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke skulle fastsættes en pris på indskud, idet 

man på sidste års generalforsamling havde vedtaget en vedtægtsændring der siger at det 

er bestyrelsen der fastsætter indskuddet. Vedtægterne vil blive tilrettet. 

 

Henrik Bonde Nielsen fra HR-revision fremlagde budget for 2010. Budgettet viser et 

forventet underskud på kr. 237.000,-.  

 

Der ligger en kontingentforhøjelse på ca. 5 % til grund for budgettet. 

 

Kursen på andelen fastholdes på kr. 10.000,- 

 

Der var ingen bemærkninger, og budgettet blev godkendt af samtlige tilstedeværende 

stemmer. 

 

 



7.  Valg af formand for 2 år. 

Bestyrelsen indstillede Leif Tullberg.  

 

Leif Tullberg blev valgt for 2 år. 

 

8.  Valg af kasserer for 1 år. 

Bestyrelsen indstillede Mette Overby. 

 

Mette Overby blev valgt for 1 år. 

 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Bestyrelsen indstillede: Andrew McCourt, Henrik Helt og Staffan Holmstedt. 

 

Alle blev valgt for 2 år. 

 

10. Valg af suppleanter for 1 år. 

Bestyrelsen indstillede Jesper Parkhøj som 1. suppl., Flemming Gottschalck som 2. suppl. 

og Niels Bundgaard som 3. suppl. 

 

Alle blev valgt for 1 år. 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen indstiller, at klubben skifter revisor og foreslår valg af Dansk Revision. 

Som revisorsuppleant indstilles Henrik Kolind. 

 

Dansk Revision blev valgt til klubbens nye revisor og Henrik Kolind som revisorsuppleant. 

 

12.  Eventuelt. 

Henning Skaarup orienterede om at man har uddelegeret opgaverne i Turneringsudvalget, 

og derfor fortsætter han lidt endnu som formand for udvalget. Orienterede om at 

Turneringskalenderen kan ses på hjemmesiden. 

 

Der blev spurgt om hvordan andelene bogføres. Henrik Bonde Nielsen svarede at de 

bogføres under spilleret kr. 562.000,- dette er et beløb der ikke skal betales tilbage. 

 

Formanden takkede den afgående revisor og en stor tak til dirigenten for et godt ledet 

møde. 

 

 

Mødet slut kl. 20.15 

 

Ref. LH 

 

 

Godkendt og underskrevet af dirigenten John Korsø Jensen 


