
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Dragsholm Golf Club 29. marts 2015 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  
Preben Senniksen valgt 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 
Der vælges 3 stemmetællere Niels Kølbæk- Jens Fredsgaard og Ralf Nielsen 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

 Velkommen  til generalforsamling I Dragsholm Golfclub  
 
Hvis vi her  ved opstart af generalforsamling skal  prøve at sætte ord på året der gik, må det være. 
Mange skibe i søen – nogle er på vej mål andre skal hjælpes i havn. 
I en alsidig idræts forening er der mange hjul at holde i gang – nogle kører godt og selvstændigt 
andre skal smøres eller rettes til 
Ved årsskiftet 2013 / 2014 havde vi så mange positive tilkendegivelser omkring at støtte omkring 
klubben samt en fortsat drift / og mange signaler på at en fremtid var til at få øje på. 
Strategimøde 
Som følge af den opbakning af klubbens medlemmer - blev der i Januar 2014 afholdt et vel besøgt 
Strategimøde , med rigtig mange gode input / ideer –  som der blev arbejdet med hele året – hvor vi 
i oktober måned – fik sat ord på og målrette dette  - inden for områderne – bane   - medlemmer / 
greenfee – begyndere – markedsføring – sponsor – l  
Frivillige 
Når  emnet omkring frivillige og klubbens trivsel kommer tidligt i beretning – er det af den simple 
grund at klubben er medlemmerne og den fungerer ikke hvis vi har noget fællesskab  - og derved  er 
driv kraften i klubben de frivillige. Overalt i klubben er der frivillige der gør indsats eller tager 
ansvar – ( jeg prøver her at nævne nogle af dem og har sikkert  ikke nået alle – og det må man så 
beklage). Hugos grønne flok – banekontrol  - hjælpere i  sekretariatet– blomster / rengørings  
pigerne – ledelsen i alle klubber i klubben – begynder udvalg –  turneringsudvalg -  hjælpere i 
junior  / senior udvalget - alle hjælperne med begynder e – genbrugs hjælperne og ikke mindst alle 
jer der i dagligdagen der  tager pænt i mod nye medlemmer og gæster at sikre at alle føler sig godt 
tilpas .  Og i søndags var det en meget stolt formand der kunne se at mere 60 medlemmer dukkede 
op en søndag morgen og gjorde klubben forårsklar. 
Ingen tvivl om at vi i bestyrelsen fortsat have fokus på de fællesskabs skabende elementer 
Tak til jer frivillige de sidste år var med til bære klubben , det giver lysten til troen på en god 
fremtid for klubben.   
Klubber i Klubben 
I forbindelse med bestyrelsesarbejdet, er den bedste måde at fastholde og udvikle medlemstallet  når 
medlemmerne kommer med i klubber i klubben –  og her føler sig som en del af fællesskabet – så 
dette arbejde er meget vigtig og opfordre til at man i klubber i klubben fortsat vil udvikle dette 
arbejde   
 
Økonomi  . 
I mange  år har bestyrelses arbejde  i  golfklubben næsten altid handlet om økonomi -  i 2014 var 
det ikke anderledes – der var stadig nogle regninger  fra tidligere år der dukkede op og  som ikke  
var medtaget ved sidste årsskifte  -  manglede opgørelse over ferie forbrug / ferie opsparing / samt 



overførsler af manglede afspadsering. Her ved årsskiftet mener vi at kommet til bunds og har en 
reserve på  ca. kr. 200,000 
Dette er ca. kr 200,000 mindre end forventet – men efter mange års tom penge kasse var der slidte 
dele ( udslagsmåtte  – bolde på driving  range   - nyt alarm anlæg –  (som så betyder at det bliver 
meget billigere fremadvendt ) derudover var nødt til at skifte golf boks anlægget – mange nye skilte 
og rengøring / el og varme i den periode hvor vi ikke havde restauratør og her blev der også lavet 
over gangs ordninger specielt omkring rengøring  samt en del omkostninger til kloak rens / tv 
gennemsyn 
Sponsorer. 
Uden en bred opbakning i lokal området fra sponsorer, var det meget svært at drive en golfklub , og 
vores sponsor udvalg har på mange måder leveret en fantastiks indsat – og som det ser ud lige nu 
ser det også ud til at de når deres målsætning i 2015, og formentlig lidt til… Tak til alle vores 
sponsorer og til sponsorudvalget  
 
Selve regnskabet vil vores forretnings fører gennemgå senere 
 
 
Ny kontrakt DGA 
I februar sidste år  blev der lavet en samarbejdes aftale med DGA , hvor der i budgettet blev aftalt 
en pris på pasning af anlægget, samt at vi  i samarbejde med DGA lavede et baneudvalg  - det har 
for så vidt fungeret udmærket og aftalerne har fungeret godt ( dog har det været noget rod at  DGC 
skulle  betale regninger – der bagefter skulle holdes op mod aftalen – derudover kunne det være 
svært altid at sikre en kontering i regnskabet uden mange rettelser). Derudover så var medarbejder 
ansat hos DGC men ledelses retten var i et baneudvalg  /DGA 
I. januar 2015 har vi overladt det til DGA at have det fulde ansvar for banedriften , herunder 
medarbejderne – da det er dem der har de yderligere omkostninger / indtægter hvis ikke man når 
budgetterne , så forenkler  vi derved bilags behandling, og driften af Dragsholm golfklub.. Der er 
aftalt en plejeplan / samt at vi i  fælles skab har et bane udvalg hvor vi følger op på tingene. På dette 
felt er der ingen forandring. 
 
Medlemmer 
Ved års skiftet 2013/ 2014 mistede vi en del medlemmer  - det gør vi hvert  år ( alder / hussalg osv)  
men var det på grund af den uro der var på dette tidspunkt nogle vi mistede, som vi desværre ikke 
fik igen. 
Så i kroner medlems kontinent nåede vi desværre ikke helt målet  - afgangen ved årsskiftet 2014 /15 
blev på et mere normalt niveau – og her ved årsskiftet har vi 48 prøve medlemmer        
Her har vi arbejdet med  strategi på at vi 2017 skal være 900 medlemmer så vi mangler et par 
hundrede 
Se vedhæftede  
 
 
Begyndere /  nye medlemmer 
Disse 48 prøve medlemmer her startede nogle op i går og de resterende starter op til maj . I året der 
gik havde vi en målsætning på at 80 % af prøve medlemmer / begyndere  skulle fortsætte som 
medlemmer  dette lykkedes – specielt dem der begynder først  året har vi succes med – det er også 
her der kommer flest åbent hus arrangementer. Begynder udvalget har været usædvanlig effektive i  
året  der gik – det er godt gået, og det er glædeligt at den samme gruppe med Anne Grete i spidsen 
fortsætter deres arbejde i klubben  
Se vedhæftede strategi   
Greenfee 
I vores klub er det vigtigt for indtjeningen at vi har gode og store indtægter greenfee og company  
dage 



Indtægterne på 18. hullers banen har været ok og fulgt budgetterne – derimod har vi ikke nået det vi 
skulle på 9. hullers banen ( pay and play), men da vi begyndte at synliggøre banen sidste år hjalp 
det, og så skulle vand  problemet blive afhjulpet så vi er optimistiske for den bane i 2015. 
Se vedhæftede budget                              
Skolegolf 
Med ikrafttrædelsen af den nye skolereform , har vi også i golfklubben budt  os l ,således at  
skolerne kan bruge vores faciliteter.  Vi er i gang med skolen på Fjorden og vil arbejde videre her 
og drage os nogle erfaringer før vi går videre _ det skulle  jo gerne ende med at nogle fik lyst til 
junior golf.  DGU arbejder på centralt hold med at uddanne skolelærere, således at : Golf i skolen : 
er ligeværdigt med andre idræts grene   
 
Forretningsfører 
Udover kontrakten med DGA, var fornyelsen med ansættelse af en forretningsfører  Jan Staunsbjer 
g  i 2014 – efter forsøget i 2013 fik nu en ansat med  en bred indsigt i  klubben – og derved sikrer vi 
at der en  en tovholder / leder i dagligdagens – samt at skabe struktur på alle de skibe der er blevet 
sat i søen. Året der gik fra Jan blev ansat – har givet meget ro bagsmækken – ( indrømmet der er 
mange ting at rette op på )  - men som året gik på held så syntes vi at vi er  kommet i den rigtige 
retning. 
Helt sikkert uden tovholder  - falder der alt for mange ting ned mellem stolene  - at Jan så også 
havde opgaven som leder for banens drift – i samarbejde  med DGA – gav nogle gode synergier . 
Overordnet er det helt sikkert en af de store succeser i 2014 og det arbejde der er lagt for dagen  
primo 2015 – men planlægning  og strukturering tegner godt for de kommende år.  
En af de ting der ikke virkede efter hensigten sidste år var vores hjemmeside – der var i alt for lang 
tid gamle meddelelser – det vil blive angrebet lidt anderledes end sidste år og vores forretnings fører 
har lovet være tovholder på det i 2015 
     
 
 
Pro 
Ved ansættelse at Steve i foråret 2014 – fik  vi en helt anderledes pro – en der går mere op i at være 
træner,  - i samarbejde  med Steve  er skole golf og Bambi golf  opstartet  Derudover har Steve 
udfordret os på hvordan banen skal se ud og på drifts former – alt meget nyttigt, ( pind placering /  - 
hurtighed på greens osv) . Det er glædeligt at samarbejdet fortsætter, samt at Steve og Jan 
samarbejdet mere på tværs i 2015. Det udmønter sig i at Jan flytter ind i proshoppen – for at opnå  
flere ting – blandt andet så er pro shoppen åbent i mange flere timer – samt at Steve så modtager 
gæster når Jan ikke er der  - derudover så er det aftalt at de i år ikke holder fridag samtidigt. Steve er 
også med i rådgivning af banedriften som en del af samarbejdet. Dette skulle gøre at vi har 
synlighed fra ledelsen i mange flere timer, forhåbentlig til glæde for medemmer og gæster  
 
Banen  / Rough –/ standard /miljø/  vinter spil. 
Det allervigtigste i Golfklub . må vel være banen og dennes stand , og hvordan den er sat op. 
2014 blev der brugt megen tid på analyserer banen og dennes  stand, herunder hvilke tiltag skulle 
der gøres for at  sikre banen i fremtiden. For afsikre en god banestand i fremtiden – så skal der i de 
kommende år bruges megen energi / resurser på at sikrer en god bane i fremtiden.  I 2014 syntes 
bestyrelsen at banen har haft en god stand samt det at Roughen blev klippet er der høstet mange 
roser for .  Pind placering - green hurtighed – skal i året der kommer have en rytme der gør at 
ensartheden fra gang til gang bliver større. Derudover vil i opleve at green s og fairways bliver 
tilpasset – specielt green bliver mindre – dvs. de bliver tilbage ført til den gang banen bliver 
etableret så sprinkler huller kommer uden for greens     
Se plejeplan vedhæftede plejeplan 
Miljø 



Vores bane der lægger med en fantastisk udsigt ud over den inddæmmede Lammefjord, må  med 
dennes beliggende nemt kunne indgå i Geopark Odsherred. 
Når man så oven i dette lægger at vi miljø belaster området meget lidt ,  der  stilles krav på dette felt 
som gør at pesticid forbrug  er meget lavt. I denne forbindelse arbejder bestyrelsen igen på at 
oprette antallet  af fugle kasser til Stæren – da Stæren er god til at spise en de store trusler mod 
vores greens  gåsebille larven  - ved en hurtig gennemgang mener vi at der mangler ca. 100 
fuglekasser – bestyrelsen vil komme med forlag omkring dette snart. 
  
Vinterspil  
Ved sidste general for samling blev det besluttet at mesterskabs banen skulle være åbent hele 
vinteren eller så meget som muligt – og ikke dele af den som blev foreslået først - - i bakspejles 
klare lys må det vel siges at  det gået fornuftigt ( banen var lukket  en måneds tid pga  af vand) – så 
bestyrelsens indstilling er at vi tester igen til næste / dog med mulighed for at bruge 9 hullers banen 
som en del af åbning \ ny sløje  – hvis der skal større renoverings / reetablering af  fairway . 
Det var desværre også året hvor vi måtte sige farvel til vores mangeårige chef Green Keeper Jamie 
– desværre er tiden sådan at vi alle steder skal samle ledelses kræfterne .  
Vand / oversvømmelser. 
I de sidste2 år har der af uforklarlige grunde været oversvømmelser ved søen ved hul 3 på ni hullers 
banen - dette har gået ud over green ved hul 2 – det har været vores nabo der har stoppet 
gennemløbet som så har skabt oversvømmelserne og i øvrigt har ødelagt broen – det er en sag 
mellem ejeren og DGA – der har brugt advokat kroner og mange ærgrelser på dette, og så er det 
gået ud over klubben og selvfølgelig specielt de af medlemmer bruger denne bane (heraf jo mange 
af vore nybegyndere) – en kompliceret sag – som har været over kommune / naturstyrelse  / 
naturklagenævns – der i februar afsagt en dom – som tilkendegiver at naboen skal fjerne de 
forhindringer som skaber oversvømmelserne senest den 20. marts 2015. Derefter skal anlægget 
retableres, for naboens regning( i de sidste par år har klubben mistet en green fee indtægter på ni 
hulles banen – dette tab vil vi i samarbejde søge at ind via DGA. 
Sidste nyt: Ejeren har nu anket dommen og det går nu rettens vej mod naturklagenævnet 
  
Restaurant. 
På  sidste års strategi møde var driften af restauranten også et punkt. Konklusion af dette var, at 
området foran  baren og terrassen var at betragte  som et klublokale hvor medlemmerne skulle 
kunne komme, og  det skulle være naturligt at man efter en golf runde lagde vejen forbi , for at sikre 
en socialt velfungerende klub, samt klub lokalerne altid skulle se ordentlig og rengjorte ud . 
Der udover så skulle sortimentet forenkles med fornuftige priser på standard produkter.  Besøget i 
2014 var betydeligt større i 2014 end 2013 – da vi kan se at det der kommer ud af hanerne er steget 
mere end 50 %. 
Jan Sejberg fandt efter lidt fødsels vanskeligheder også et sortiment på mad siden som fungerede 
bedre. 
Henover sommeren fandt vi også et rimeligt rengørings niveau – og med udgangs punkt i dette har 
vi aftalte at fortsætte samarbejdet med Jan Sejberg i 2015. 
 
Klub mesterskaber. 
 Deltagelsen  i  klubmesterskaberne der er få der deltager– vi har aftalt at vi 2015 vil gøre dette 
arrangement tilgængelig for flere og håber at det vi kan gøre det til alles mesterskaber.  Turnerings -
udvalget arbejder med tiltag. Så husk at sætte kryds i kalender til august/september . 
Se vedhæftede klub mestre for 2014  
Åbenthus / sommerfest 
I 2014 afholdt vi en åbent hus dag for alle – det foregik i juli måned / samtidig med at vi holdt 
genbrugsmarked . 
I den forbindelse havde vi skrevet til alle kommunal bestyrelses medlemmer og inviteret dem, for at 
sikre en forståelse hos politikkerne omkring det at have en idrætsforening hvor man spiller golf og 



hvilken mission den har i lokal samfundet samt det også er en arbejdsplads for en del mennesker. 
Til Politikkernes ros havde de mange andre opgaver i denne periode ( på dagen kom der 3 ) og en 5 
stykker meldte forfald af mange forskellige  årsager.   Dem der kom  var lydhøre for hvad vi gik og 
arbejde med samt hvilket fantastiske  natur område vi har banen liggende i,. selve arrangementet 
med åbent  hus – ( genbrugsmarked ) samt sommerfest aften – var en god oplevelse – som vi 
forsøger at gennemfører i år, Klubben og restaurant skulle gerne opleves som et sted hvor alle er 
velkommen, også selv om man ikke spiller golf. 
I alt blev der samlet kr                 ind i ved genbrugs markedet incl. Julesalget, disse penge blev 
brugt til nødvendig udskiftet af turnerings pc ere  samt en sko renser ved indgangen – tak for den 
flotte indsats fra den  gæve genbrugs gruppe. 
      
Ejendoms skat 
I den pris vi betaler i leje til DGA er indregnet for mere kr. 300,000 i ejendomsskat, da banen blev 
etableret satte man værdien på jorden op  - bestyrelsen  er dybt forundret ( det har DGA / tidligere 
bestyrelser også været )at  nogle idræts aktiviteter skal sær beskattes. Vi har i de sidste 2 år 
genoptaget kontaktet til økonomi udvalget i Odsherreds kommune, for med alle gode argumenter at 
påvirke. Vi er specielt forundret over at der skat på golf idræt  - ( det er der heller ikke i vores nabo 
kommuner) –   grundskylds skatten er  jo et kæmpe problem når det er 85 ha jord at bevæge os på.– 
når man nu skal etablere en sti ned i gennem Odsherred  i forbindelse med geo park Odsherred, mon  
der er ekstra skat på den form for motion. Politikkerne har valgt at sende problemstilling ned til 
embedsmændene for at kigge på problematikken  - men som vi har fået undersøgt hos DGU ( Dansk 
golfunion ) er det en ren politisk beslutning, vi håber at der i den kommende periode  vil blive set 
med nye øjne på denne problem stilling . 
 
Golfens dag den 19. april 
Åbenthus  11 – 12 juli ( ikke kun for nye golfere – men alle der er interesseret i se vores flotte 
anlæg) og så under temaet tag en nabo / ven med til golf 
Genbrugs marked og sommer fest 
De mange turneringer _ se specielt fornyelse til vild  med golf 
Klubmester skaber for alle – lad os gøre det til noget alle være med til ( festdage ) 
 Lyn / torden skure – vi har ansøgt trygfonden om til skud til etablering af 3 tordenskurer ved hul 
5 – 11 og   
Men de allervigtigste ting i 2015 – det står medlemmerne for, som frivillige – det er jer skaber 
fællesskabet bakker op omkring arrangementer. 
I 2015 vil vi gerne have e at alle hver i sær tager et nyt medlem med på banen – så er de fra starten 
en del af et fællesskab og de er nemmere at fastholde og derved med til at skabe noget større, Golf 
kan smitte, ved at I udbreder det gode budskab om golf. 
Vi har også brug for kontakter til nogle flere sponsorer – det kan i jeres nærområde / arbejdsplads 
osv . 
Golfspilleren i Centrum 
I 2014 lancerede Dansk Golfunion det webbaserede dialog og rapporteringsværktøj ” Golfspilleren i 
Centrum”, som kan skabe viden og fakta om oplevelsen blandt medlemmer og gæster. Dette 
program tilmeldte 85 klubber sidste år – tilbage meldingen har været at de alle har haft rigtig meget 
glæde af det da man kan arbejde mere målrettet og fakta baseret med de oplevelser i som 
medlemmer og gæster har. 
Klubben har tilmeldt sig dette hjælpe program og håber i som medlemmer vil bruge det – så kan vi 
arbejde mere målrettet ud fra fakta . 
 
Debat efter formandens beretning: 
Der er forslag om at få etableret et toilet på banen 
Bestyrelsen bedes skrive til alle medlemmer om betingelser for at være med i klubber i klubber 
Herefter blev beretning godkendt. 



 
 
 
   
Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Jan Stausbjerg gennemgik regnskab..   
  
 
 
Ad. 4 Budget og fastsættelse af  medlemskontingent og indskud 
 Jan Staunsbjerg gennemgik budget for 2015 
 Budget vedtaget enstemmigt.  
  

 
Vedr. medlemskontingent og indskud 
Medlemskontingent uændret dog er Long distance sat ned til mere tidssvarende  
Niveau.  Godkendt 
 
 

 
Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen 

a. Vedtægtsændring § 4 bilag i indkaldelse 
 
Udmeldelse af klubben samt overgang til passivt medlemskab kan kun ske ved udgangen af et 
kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse mindst 2.måneder før dette tidspunkt. Altså 
den 31. oktober. Årsag til ændring er hensyn til budgetlægning for klubben 
 
Ønskes ændret til: 
Udmeldelse af klubben samt overgang til andet medlemskab eller passivt medlemskab kan kun ske 
ved udgangen af et kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse mindst 2. måneder før 
dette tidspunkt. Altså den 31. oktober. Årsag til ændringen er hensyn til budgetlægning for klubben. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

b. Vedtægtsændring § 7 i indkaldelse 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Ønskes ændret til: 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 

c. Vedtægtsændring § 8 i indkaldelsen 
 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Der er 2 medlemmer og 2 suppleanter på valg 
til hver ordinær generalforsamling. I konstituerings aftale skal beskrives hvem der er på valg. 
Genvalg kan finde sted 

 
Ønskes ændret til: 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant 



Valgperiode er 2 år. Der vælges med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Plus evt. 
suppleringsvalg 
Genvalg kan finde sted. 
Motivation. Bestyrelsen store antal med 7 deltagere + 2 suppleanter og forretningsfører, i alt 10 er 
for mange til at gøre bestyrelses arbejde sikkert nok, forstået således at ved stor spredning falder der 
ofte ting ned mellem stolene og det er svært at holde fast i de strategier vi arbejder med. Med 
opdelingen af bane ( DGA) og forening (DGC)   og at der er en tovholder ( forretningsfører 
forenkles bestyrelses arbejdet, og for at gøre dette mere enkelt  og gennemskueligt. 
 
Som overgangs ordning bedes generalforsamling godkende at dem der er valgt til 2016 og 2017 – er 
på valg i 2016 i alt 3.( Lars Lundby ( 2017) – Alf Mortensen( 2017) Leo Cordua ( 2016)) 
Der vælges 2 medlemmer ved denne generalforsamling for 2 år, som i forslaget til nye vedtægter  
 Der vælges 1 suppleant   
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 
 Ad. 6 Forslag fra medlemmer 
 Der er ikke indkomne forslag  
 
Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter 
 Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg jf. vedtægter 
 Erling Paulsen og Regnar Jakobsen blev valgt til bestyrelsen 
 Som suppleant blev valgt Carl Mulvad 
. 
 
Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Søren Møller og Susanne Post blev valgt 
Suppleant. Peder Pedersen 

  
Ad. 9 Eventuelt  
 Husk at registrere i golfbox, når vi spiller. Er vigtigt for at kunne måle belægning på banen 
 

Opfordring til damer at deltage i indsamlingsmatch den 6. april 
 
Opfordring til at finde gode gamle ting og sager til genbrugsmarked den 11. juli. Sager kan 
afleveres hos Hans efter kontakt til genbrugs gruppen. 

  
  
 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og dirigenten blev takket for at styre 

generalforsamlingen så denne forløb i god ro og orden. 
Der blev givet vin og blomster til afgående bestyrelses medlemmer 

 
 Slides der blev brugt under generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmsiden som 

bilag til referat. 
 . 
 
 
 Dirigent Preben Senniksen   Ref. Anne Grete Svare 
 
 


