Referat af den ordinære generalforsamling i Solrød Golfklub afholdt
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 i SOLRØD AKTIVITETSCENTER,
Pia Hansen (PH), klubbens formand bød velkommen til den årlige generalforsamling. Dejligt at se at
der var så mange fremmødte medlemmer. Vi går de lyse tider i møde – så for os, der er arbejdsramt,
er der snart mulighed for at spille på hverdage.
Vi skal spille en masse turneringer, og der bliver mulighed for at se flere medlemmer, som man ikke
set i lang tid. Vi skal ses i klubberne i klubben, hvor vi mødes i forskellige netværk. Nogle af os har
også meldt os til Regionsgolf. Her kommer vi på et hold og får også lov til at spille på andre baner.
Ønske jer alle velkommen.
1.

Poul Kronvold (PK) blev valgt som dirigent. PK kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt i forhold til vedtægterne. PK gennemgik dagsordenen. Der var et fremmøde på
50 medlemmer udover bestyrelsen.

2.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år - beretning vedlagt.
Beretningen er sendt ud med dagsordenen. Der var ingen indvendinger til dagsorden.
Beretningen blev enstemmigt godkendt

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Lars Østergaard (LØ) fremlagde regnskabet. Der var lagt kopier af regnskabet ud på bordene.
Alle har haft mulighed for at kigge regnskabet igennem, idet det har været sendt sammen med
beretningen.
Klubben kommer ud med et lille underskud på 8000 kr. Bestyrelsen havde sidste år udarbejdet
et budget, som var i balance.
Underskuddet skyldes, at vi i bestyrelsen har valgt at hæve overliggeren på vore omkostninger
til vores interne turneringer. Bestyrelsen har villet hygge om medlemmerne – og ikke
nødvendigvis at tjene penge på de interne turneringer. Vi har derfor kun har tjent 11.000 kr.
på denne post. Der var ingen indvendinger til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
Susanne Jonsson (SJ) skal overtage regnskabet i den kommende sæson, derfor fremlagde SJ
det udarbejdet budget.
Bestyrelsen forventer, at medlemstallet daler for den kommende sæson. Endvidere vil
omkostninger til de interne turneringer være på samme niveau som i den forgangne sæson.
Der er derfor et underskud på 31.000 kr. i budgettet.
Kontingentet har alle kunne se i beretningen, hvad bestyrelsen er kommet frem til sammen
med Flemming Hyveled (FH). Hvilke niveauer de forskellige kontingenter skal ligge på i forhold
til beregningerne.
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Fuldtidsmedlem
Hverdagsmedlem
Juniorer
Ung senior
Passivt medlem

:
:
:
:
:

5500 kr.
4300 kr.
1375 kr.
2750 kr.
590 kr. uændret

1520 Morten Bolinius: synes, at det er mere end usædvanligt, at man budgetterer med et
underskud på 31.000 kr. Der er budgetteret ud fra et medlemstal på 200. Det er et spørgsmål
om de 200 medlemmer skulle betale lidt mere? Har aldrig nogensinde oplevet en forening, der
starter et budget med et budgetteret underskud.
SJ : Den største medlemsnedgang vil være i fuldtidsmedlemmerne – det er også den dyreste
medlemsgruppe, der falder kraftig. Det er der, vi har problemet. Er ikke sikker på, om det er
muligt at sætte kontingentet op i forhold til den aftale, vi har lavet med baneejeren i sin tid.
PH: Kontingentet er på 5500 kr. De 90 % går til baneejeren Flemming Hyveled og de 10 % går
til klubben. Så skulle det være, at vi separat giver lidt til klubkassen.
Klubben har en del penge stående – og det kommer kun vores medlemmer til gode. Vi gerne
have bedre mad og lidt større præmier til vores turneringer. Slippe for at spinke og spare
igennem hele sæsonen. Det kan meget vel være, at underskuddet bliver mindre efter
sæsonen. Det er, hvad bestyrelsen har valgt.
171 Lene Jacobsen: Undrer sig over, at der er så stort et spring på kontingentet for
hverdagsmedlemmer og fuldtidsmedlemmer? Det har der ikke været tidligere.
PH: Flemming Hyveled meldte ud at kontingentet for et fuldtidsmedlem skulle være 5500.
Kontingentet har gået op og ned gennem årene. Nu følger vi aftalen, hvor vi anvender nettoprisindekset til beregning af kontingentet, derfor denne forskel.
1461 Robert Hebeltoft Hansen: har det skidt med stigningen af kontingentet. Vi betaler for et
helt år, men synes ikke, at banen bliver passet hele året rundt. Vi betaler for 3 – 4 måneder,
hvor banen ikke bliver holdt. Det synes jeg er irriterende.
PH: Vi er en af de få golfbaner, hvor man må spille året rundt. Græsset skal jo ikke slås om
vinteren. Ved ikke, hvad jeg skal svare dig. Det er Flemming, der har udspillet til kontingentets
størrelse.
1520 Morten Bolinius: vil gerne vende tilbage til fastsættelsen af kontingent. Hvis kontingentet
stiger 100 kr. – går de 90 til baneejeren og de 10 til klubben. Jeg fremførte sidste år på
generalforsamlingen med dokumentation, at den gældende aftale med FH er i strid med
reglerne for DIF Dansk Idrætsforbund og DGU. Normalt anerkender DIF ikke, at lejen er en fast
procentdel af en klubs kontingent. Jeg under baneejeren al det, han kan skarve ind – jo mere
han får – jo mere kan vi få. Hvad bestyrelsen gjort ved dette?
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PH: Vi har kørt efter den overenskomst, der er indgået med FH. Vi har drøftet det med DGU.
Men DGU kan ikke gå ind i det, så længe vi har den aftale. Så skulle det være, hvis det hele
skulle laves helt om. Flemming ønsker ingen ny overenskomst.
1618 Arne Møllgård: ønsker at vide om bestyrelsen er bekendt med, at der blev udstedt
medlemskaber på Golfens dag til 3000 kr.
PH: Det var Flemming Hyveled, der gav dette tilbud på Golfens dag i håb om at få flere
medlemmer. Det var kun til helt nye medlemmer, som skulle møde personlig op og betale
beløbet på dagen. Jeg ved slet ikke, om der kommer et lignende tilbud på Golfens dag.
932 Helge Lauritsen: vil gerne spørge ind til egenkapital på 223.000 kr. og så er der likvider
98.000, hvad de andre bundet op i?
LØ: Det er nogle investeringsbeviser, som foreningen har købt. Vi har fra gammel tid disse
investeringsbeviser, som vi nu er begyndt at sælge lidt ud af, fordi de faktisk ikke kaster så
penge af sig. Så vil vi hellere have pengene på kontoen. Vi har 1500 stk. obligationer, der har
en værdi på 136.000 kr. Egenkapitalen er også bundet op på, at vi har nogle likvider samt et
overført overskud. Vi kommer ikke til at mangle penge her og nu. Og for at vende tilbage til
Morten, så kan vi sagtens dække et underskud ind på 31.000 kr. Men vi må også erkende vi
nået et stadie i vores klub, hvor vi er så relativt få medlemmer, så vi ikke umiddelbart kan
dække de faste omkostninger ind, der er forbundet med at drive en foreningen, der spiller
golf.
Vi har omkring 90.000 kr. i omkostninger, der skal falde hvert år. Når vi har afregnet Flemming,
så har vi ca. 100.000 kr. tilbage. Vi kunne måske godt vælge at hæve kontingentet med 100 kr.
og snyde Flemming for det. Det vil dog bare ikke bidrage særlig meget.
1520 Morten Bolinius: Vi må bare se i øjnene at med et underskud på 31.000 kr., så kan vi
tælle ned til, hvornår vi lukker?
LØ : Vi skal fastholde vores medlemmer – og sørge for, at vi får nye medlemmer ind i klubben.
Og så kan vi vælge at justere på vores interne turneringer, så vi igen måske kan genere et
overskud og komme ud med et mindre underskud.
Der er svært at spå om, hvordan den kommende sæson kommer til at se ud. Det budget, som
Susanne har udarbejdet, er baseret på en medlemsafgang på 28 medlemmer. Det koster
14.000 kr. på bundlinien, og vi har stadig de faste omkostninger, der skal betales.
Budgettet blev godkendt
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5.

Forslag fra medlemmerne:
Der er kommet et forslag fra medlem nr. 1413 Mogens H. Kristensen.
Golfspillere, der under turneringer kører i golfvogne eller andet køretøj, skal altid holde sig
mindst 20 meter bagved den bagerste gående golfspiller i turneringen.
1413 Mogens H. Kristensen: Jeg stiller dette forslag, idet ikke alle er lige hensynsfulde, når de
kører rundt på banen under turneringerne. I gamle dage krævede bestyrelsen, at man skulle
have en lægeattest for køre under turneringerne. Mit indtryk er at i dag kan man selv
bestemme – også hvem man vil køre med.
Jeg har hørt Søren Buchs holdning til denne lokal-regel. Men jeg er stadig ikke helt enig deri.
Og måske er jeg også for tidligt ude.
Men jeg har læst en artikel fra Golfbladet, hvor direktøren fra EL-experten, der har deltaget i
verdens største golfudstilling, udtaler følgende:
”jeg tror, at salget af el-trolleys og forskellige andre typer elektriske golfkøretøjer vil opleve en
markant fremgang i de kommende år”.
Endvidere har jeg undersøgt, hvad DGU mener om brugen af buggy under turneringer. Det er
helt op til den enkelte klub at tage stilling til dette.
Jeg kan godt fornemme både på Søren og Pia, at de ikke ønsker en lokalregel om dette. Men
jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om det.
PK spurgte Mogens, om han ville trække sit forslag. Mogens trak sit forslag

6.

Forslag fra bestyrelsen:
Ingen forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal efter tur vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for den
fulde periode på 3 år, på valg er Pia Hansen og Susanne Jonsson.
De blev begge genvalgt.

8.

Johnny Petersen er som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen, da Kenneth Nielsen er trådt ud.
Johnny er villig til valg, og bestyrelsen anbefaler dette, for den kommende 1-årig periode.
Johnny P. blev genvalgt
Lars Østergaard ønsker at træde ud af bestyrelsen med udgangen af marts måned. Bestyrelsen
vil i den forbindelse pege på Jan Vodstrup Nielsen, som gerne vil stille op til bestyrelsen.
Jan Vodstrup er valgt for den kommende 2-årig.
Følgende personer er på valg til bestyrelsen: Pia Hansen, Susanne Jonsson, Johnny Petersen.
Jan Vodstrup Nielsen, som træder ind i stedet for Lars Østergaard for den kommende 2-årig
periode.

9.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Begge er for en etårig periode. Bestyrelsen indstiller af
Sven Erik Wilkens stiller op som 1. suppleant og Vagn Søndergaard som 2. suppleant.
Stor applaus til de er valgte.
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10. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg.
Er hermed genvalgt
11. Eventuelt
Jan Garmund kan godt forstå Mogens´ forslag – Almindelig hensyntagen til gående spillere.
PK : Tak for god ro og orden under generalforsamlingen.
Afslutning med Pia Hansen
Vi vil gerne fra bestyrelsens side se frem til en god sæson med en masse dejlig golf.
Og vi vil arbejde for vores medlemmer. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at I kan føle jer
veltilpas i klubben. Henvend jer til os, hvis der noget i klubben, som I synes, der skal ændres.
Vi skal arbejde på at få flere medlemmer i den kommende sæson. Vi regner med 28 medlemmers
nedgang – men vi ved det ikke.
Sidste år fik vi 30 nye medlemmer til Golfens dag, måske pga. af det gode tilbud.
Ældre Sagen og Simon Holmes er også med til at skaffe nye medlemmer.
Tak til Arne, som altid sørger så godt for os.
Tak til Poul Kronvold for være dirigent ved generalforsamlingen.
Tak til Lars for hans arbejdsindsats for klubben i bestyrelsen.
Tak for god ro og orden i på generalforsamlingen.
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