Dragsholm Golf Club

Generalforsamling
Søndag den 20. marts 2016
Referat
Inden generalforsamlingen sattes i gang åbnede Leo Cordua dagen med at bede alle fremmødte rejse sig og med et minuts stilhed mindes klubbens mangeårige og trofaste ildsjæl
Anne Grete Svarre. Æret være Anne Gretes minde.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
Preben Senniksen blev valgt med akklamation.
2. Beretning om klubbens aktiviteter det forløbne år.
Velkommen til den årlige generalforsamling i Dragsholm Golf Club.
Hvis vi her ved generalforsamlingens start skal prøve at sætte ord på hvad der karakteriserer
året der er gået siden sidste generalforsamling så må det være:
 Lidt mere ro på, men stadig alt for mange økonomiske udfordringer, men heldigvis
mere styrke til det vigtigste, medlemmerne.
 I en alsidig idrætsforening er der mange hjul at holde i gang – nogle kører godt og
selvstændigt, andre skal smøres eller rettes til og der kan sågar være en enkelt punktering der må håndteres. Sådan sagde jeg ved sidste generalforsamling og sådan er
det stadigt, dog er vejret et punkt vi endnu ikke har styr på.
 En af de ting der lettede var, at baneejer tog ansvar for banedrift, og efter nogle måneders indkørselsvaskeligheder, blev banen nogenlunde primo juni.
 Men alt dette gav stadig for stor usikkerhed i driften, og derfor har vi hele efteråret
og vinteren arbejdet med ny brugeraftale, samtidig med at baneejerne også har måttet rekonstruere sig i en mindre ejerkreds

Frivillige
Når emnet omkring frivillige og klubbens trivsel tages op så tidligt i beretningen – er det af
den simple grund, at klubben er medlemmernes og den fungerer ikke uden fællesskabet - og
dermed siges også, at drivkraften i klubben er de frivillige. Overalt i klubben er der frivillige,
der gør en indsats eller tager ansvar, og derudover har vi 2 gange i løbet af året mødtes for at
forskønne vores flotte anlæg.
Ingen tvivl om at vi i bestyrelsen fortsat skal have fokus på de fællesskabsskabende elementer.
Tak til alle jer frivillige der det sidste år har været med til at bære klubben, det giver lysten til
og troen på en glimrende fremtid for klubben.

Klubber i Klubben
En af de bedste måder at fastholde og udvikle medlemstallet i klubben på, er at medlemmerne kommer med i diverse klubber i klubben – og her føler sig som en del af fællesskabet –
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hvorfor dette arbejde er meget vigtig, og derfor vil bestyrelsen opfordre til, at man i klubber i
klubben fortsat vil bestræbe sig på at udvikle dette arbejde.

Økonomi
I mange år har bestyrelsesarbejdet i klubben i allerhøjeste grad handlet om økonomi - i 2015
var det ikke anderledes. Der var stadig nogle gamle regninger fra tidligere år der dukkede op
og som uheldigvis ikke var medtaget ved sidste årsskifte. Sådan sagde vi sidste år og ærligt
talt troede vi at alt var klaret, og på grund af en grundig oprydning i bogholderiet (nulstillingen af likviditeten) ved årsskiftet, er der igen flyttet lidt fra det ene år til det andet.
Klubbens resultatopgørelse for 2015 viser et overskud på kr. 71.256. Dette resultat fremkommer efter at DGA har fået kr. 403.703 tilbage i grundskyld (klubbens penge da det har
været en del af lejen). Dette påvirker resultatet positivt, men likviditetsmæssigt bliver beløbet fratrukket gælden til DGA.
Uden denne tilbageførsel ville klubben haft et underskud på kr. 332.452.
Underskuddet fremkommer som følge af manglende kontingenter, herunder en post på ca.
kr. 75.000 for ubetalte kontingenter i forbindelse med opsagte medlemsskaber, sammenholdt med, at de nye medlemskaber først kom sidst på året. En anden faktor er, at den manglende greenfee (dårligt vejr) sammen med, at Golf Hotellet i Fårevejle var ved at lukke ned,
gav en manglende indtægt i forhold til budget på kr. 203.000.
Øvrige indtægter fulgte budget.
Udgifter viste en besparelse på kr. 229.000.
Derudover er der tab på debitorer samt en fejlbogføring på kr. 74.854 fra 2014.
I bestyrelses beretning skriver vi: bestyrelsen betragter regnskabsresultatet for utilfredsstillende.
Om fremtiden vil vi komme ind på den nye brugeraftale senere – men her er den fremadrettede risiko for klubbens drift blevet minimeret, samtidigt med, at der arbejdes for, at gældsposten mellem klub og baneejer bliver slettet.
Derudover er der dog stadig en gæld på kr. 910.000 til 91 medlemmer, der for år tilbage indbetalte disse penge, mod at modtage indskudsbeviser. Dette er en gæld til disse klubmedlemmer, der kan udbetales, hvis klubben får over 1.000 medlemmer eller som skal udbetales
ved dødsfald. Disse indskudsbeviser er ikke et problem i dag (i de senere år er der udbetalt 1
indskudsbevis om året), men på sigt kan det være det, hvis ikke der findes en løsning med
indehaverne af disse, eller klubben bliver i stand til at oparbejde en egenkapital. Her skal vi
også søge løsninger, og det er bestyrelsens holdning at en evt. løsning skal være frivillig. Her
er forslagene:
 at man eftergiver klubben pengene (risiko bliver nedskrevet)
 at man lader klubben arve / modtage pengene, når pengene skal udbetales og man
fortsætter med rabat på det årlige kontingent (risiko bliver nedskrevet)
 at man intet gør – boet får pengene udbetalt
Selve regnskabet vil blive gennemgået efterfølgende.
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Sponsorer.
Uden en bred opbakning fra sponsorer i lokalområdet ville det være meget svært at drive en
golfklub, og vores sponsorudvalg har på mange måder leveret en fantastisk indsat i året der
gik – og det bliver vigtigt at man forsætter dette arbejde i 2016. Tak til alle vores sponsorer
og til sponsorudvalget. Skulle der være nogen, der kunne tænke sig være en del af sponsorudvalget, gerne med lokalkendskab, så kontakt venligst Erling Paulsen.

Ny kontrakt DGA
1. januar 2015 overlod vi det fulde ansvar for banedriften til DGA, herunder også medarbejderne, og i år videreudvikles dette.

Medlemmer
Vi er blevet netto ca. 30 flere medlemmer i 2015, og vi syntes, at vi har haft et godt set up
omkring begyndere, samt haft et velfungerende begynderudvalg. En stor tak til dem. Den
store opgave vi har i forhold andre klubber er, at mange bliver som 9 hullers medlemmer;
her har vi en udfordring. Vi fik 50 flere 9 hullers medlemmer sidste år, og derfor nåede vi ikke
krone-målet i 2015 på indtægtssiden. Vi fortsætter successen med prøvemedlemskaber til kr.
200 - en god gave idé. Måske som påske æg!

Greenfee
I vores klub er det uhyre vigtigt for indtjeningen, at vi har størst mulige indtægter fra greenfee og company dage. Dette har været et kæmpe problem i 2015 – den første halvdel af året
var ikke god – her var vejret ikke godt. Det er vi desværre ikke er herre over, og samtidig
havde DGA store udfordringer med banen, der først blev god nok primo juni.

Hjemmesiden
En af de ting der ikke har virket efter hensigten de sidste år, er vores hjemmeside. Der var i
alt for lang tid gamle meddelelser på siden. Sidste år troede vi, at vi havde løsningen – men
nej – men nu har Carl Mulvad Jensen sat sig i spidsen for en gruppe, der vil arbejde med
denne opgave.

Pro
Ved ansættelsen af Steve i foråret 2014 – fik vi en helt anderledes pro – en der går mere op i
at være træner. Det gode samarbejde med Steve fortsatte i 2015, og det glæder os, at samarbejdet fortsætter i 2016 i et godt samarbejde med DGA.

Banen / Rough / standard /miljø/ vinter spil.
Det allervigtigste i en Golfklub må vel være banen og dennes stand, samt hvordan den er sat
op. I 2015 håbede vi på en bedre banestandard, men et håbløst forår gjorde, at banen først
havde acceptabel standard i juni. Heldigvis blev roughen klippet i tilstrækkeligt omfang.
Greens blev mindre i året der gik, uden at det gav anledning til bemærkninger – dvs. de blev
tilbageført til den gang banen blev etableret, så sprinklerhuller igen kom uden for greens.
Lige nu ser greens gode ud og vi håber at vejret (varme) er med os, således at de er i en god
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standard tidligere på sæsonen. Derudover skal vi vurdere for og bag ni standarden, efter at
bag ni har været lukket hele vinteren.

Driving Range
Sidste år blev der gjort forsøg med i perioder at slå fra græs i stedet for fra måtter. Resultatet
var vel lidt op ned – kønt var det ikke. Husk at i mange klubber er rangebolde og banen noget
man betaler ekstra for, her er det frit, og det er glædeligt, at der kommer en ny boldvasker.
Boldene er nu sorteret og der er i dag kommet ca. 4.000 nye bolde. Og så må se, om vi skal
fortsætte med forsøget omkring udslag fra græs.

Miljø
Vores bane, der ligger med en fantastisk udsigt ud over den inddæmmede Lammefjord, må
med denne beliggenhed nemt kunne indgå i Geopark Odsherred. Banen er vel geopark, og da
DGU er gået i samarbejde med hjerteforeningen, vil det være naturligt, at vi også lokalt indgår i samarbejde. Hertil kommer, at vi miljøbelaster området meget lidt, ikke mindst da vi i
henhold til kravene på dette felt har et meget lavt pesticid forbrug. I 2015 fik vi skiftet de fleste fuglekasser. Vi mangler 3 stolper og her skal vi arbejde på at de sidste kommer op.

Vand / oversvømmelser
I de sidste mange år har der, stadig af uforklarlige grunde, været oversvømmelser ved søen
ved hul 3 på ni hullers banen - dette er gået hårdt ud over greenbunker og arealet bag ved
green på hul 2. Det har været vores nabo, der har stoppet gennemløbet som så har skabt
oversvømmelserne og i øvrigt ødelagt broen over søen. Dette er en sag mellem naboen og
DGA – der har brugt advokatkroner og mange ærgrelser på dette. Og så er det gået ud over
klubben og selvfølgeligt specielt de af medlemmerne, der bruger denne bane. En kompliceret
sag – som har været forbi kommunen / naturstyrelsen / naturklagenævnet. Vi er uden for at
kunne gøre noget. DGA har brugt rigtig mange penge på advokat og nu kan vi stadig vente på
en sag i mellem ejer og kommune.

Restaurant
Et af de punkter som ofte har været et generalforsamlingspunkt er restauranten. I året der
gik, har vi i efteråret opsagt samarbejdet med Jan Sejberg, fordi det i det nye set up med
DGA, er DGA der står for forpagtning/drift af restauranten. Ud fra den samme aftale som tidligere forpagtere, at området foran baren samt terrassen er at betragte som et klublokale,
hvor medlemmerne skulle kunne komme. Og det skulle være naturligt, at man efter en golfrunde lagde vejen forbi, for at sikre en socialt velfungerende klub, samt en klub, hvor lokalerne altid skulle se ordentlige og rengjorte ud.
Her i vinter spurgte DGA medlemmerne om hvilke ønsker de havde, og Jan Staunsbjerg vil
under eventuelt fortælle lidt om restauranten.

Klubmesterskaberne
Deltagelsen i klubmesterskaberne var heller ikke optimal i 2015 - der er for få der deltager. Vi
prøver igen i 2016 at gøre dette arrangement tilgængelig for flere og håber dermed, at det
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kan gøres til alle medlemmers mesterskaber. Turneringsudvalget arbejder med dette. Så
husk at sætte kryds i kalenderen.

Elite
For først gang i mange år kom Dragsholm GC elite til at dyste om at komme i 4. division på
Københavns Golf Klub den 6. september. Trods en superflot indsats for at komme til oprykningsspil, var det desværre ikke nok til at komme videre til 4 division.
Der bliver spillet slagspil med 1 foursome og 5 singles, hvor man valgte de bedste 4 singler og
foursomen. Desværre brugte holdet 6 slag for meget, men tillykke med at have nået så langt.

Junior
Desværre er vores Juniorafdeling på det seneste blevet mindre og mindre. Der bliver trænet
hver søndag for både de små og de store. Vi har forsøgt at få flere juniorer igennem skolegolf, men har endnu ikke slået igennem, så der bliver arbejdet igen herpå i 2016.

Turneringer / Vild med Golf 2015
Turneringerne, som alle er sponserede, havde god deltagelse i 2015, og allerede nu er der sat
dage ind til nye turneringer. Det årlige Vild med Golf arrangement i sommeren blev et vellykket arrangement, som vi forsøger at gentage til sommer.
Tak til turneringsudvalg og til komiteen bag Vild med Golf.

Golfspilleren i centrum
Det er et dataindsamlingssystem, som klubben bagefter kan bruge målrettet til at forbedre
det enkelte område i klubben for både medlemmer og greenfee spillere.
Vores mål er at give den bedst mulig oplevelse, når man kommer til vores klub; fra parkeringsplads til klubhus til banen til klubhus.
Steve har gennemgået bl.a. samtlige kommentarer og præsenteret dem for bestyrelsen i
januar.
Vi er allerede startet med at handle på svarene på Driving Range hvor der er kommet nye
bolde og ny vasker, vores restaurant, og har sat nogle mål op for bl.a. skiltning og greens.
Det gælder om fra klubbens side at gøre vores klub så attraktiv, at vi kan skabe flere Positiv
Ambassadører, som fortæller hvor godt det er i Dragsholm. Første gang har været i 2015 og
vi forsætter med indsamling af data i 2016.

Bruger aftale / fremtid
Som fremhævet ved økonomigennemgangen, og som vi orienterede om ved medlemsmødet
i januar, er der stor usikkerhed omkring det at drive golfbaner, og dette gælder især når man
har oparbejdet gammel gæld, samt har et anlæg, der er stort og har været dyrt at anlægge.
Baneejerne har afskrevet mange penge og nogle af dem har nu forladt ejerkredsen. Så DGA
er ved at rekonstruere sig selv, og indskyder nye penge. Da nogle af ejerne gerne vil være
med til at fastholde en golfbane i det sydlige Odsherred, i naturskønt område til glæde for
alle de gæster, der besøger området og ikke mindst til de af os, der bor her eller gør det
attraktivt i fremtiden. Det er de nye ejeres motivation.
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For at minimere klubbens risiko i fremtiden og samtidig med, at ejerne har taget ansvar for
deres investering, har vi lavet en ny brugeraftale.
Det betyder ikke, at vi medlemmer skal slippe med ansvaret for driften af DGA og klubben.
Det er stadig sådan, at vi skal arbejde sammen for at have en bane i fremtiden (fælles
ansvar).

Baneudvalg
Et af de nye tiltag er også, at vi får et en anden form for baneudvalg. Alle klubber i klubben –
juniorer / elite osv. har mulighed for at stille med et medlem i baneudvalget. Her vil så 2
repræsentanter for bestyrelsen stå for dette og tage de input der er, med til samarbejdet
med baneejerne.

Nye vedtægter
Vedr. vedtægter. Forslag til rettelser til §4
Sidst i paragraffen.
I dag står der Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Kontingenter opkræves over betalings service. Hvis et medlemmet ikke ønsker denne opkrævningsform opkræves et gebyr, der fastsættes sammen med kontingenter på generalforsamlingen. Betalt indskud kan ikke forlanges retur ved medlems ophør.
Bestyrelsen foreslår at alle medlemmer skal have deres kontingentbetalinger over på betalingsservice.
Dvs. sige at afsnittet: Hvis et medlem ikke ønsker denne opkrævningsform opkræves et gebyr,
der fastsættes sammen med kontingenter på Generalforsamlingen. fjernes
Motivation. Tab på medlemmer er for store, derudover bruges der uforholdsmæssig meget
tid på dette, og bestyrelsen mener at tiden er til at gå ind for betalingsservice pligt – det gør
man med alt andet i vore dage, også for forenklingens skyld.

Øvrige ting vi arbejder med i klubben og tidsplaner





Golfens dag – 17. april 2016
Begynderundervisning, salg af prøvemedlemsskab kr 200 – var en succes sidste år og
det fortsætter vi med
De mange turneringer
Klubmesterskaber i august/september for alle – lad os gøre det til noget alle vil være
med til (festdage) – om ikke andet så som tilskuer

Men de allervigtigste ting i 2016 – det står medlemmerne for, som frivillige – det er jer der
skaber fællesskabet ved jeres deltagelse og opbakning omkring arrangementerne.
I 2016 vil vi gerne have at alle hver i sær tager et nyt medlem med på banen – så de fra starten er en del af et fællesskab og de nemmere fastholdes og derved er med til at skabe noget
større, Golf kan smitte, ved at I udbreder det gode budskab om golf.
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Vi har også brug for kontakter til nogle flere sponsorer – det kan I hjælpe med i jeres nærområde / arbejdsplads osv.
Tak for året gik og håber på at vi får en god golf sæson

Debat efter formandens beretning:
Jørgen Lund (144-954) stillede spørgsmål vedr. den af formanden omtalte hensigtserklæring
vedr. fjernelse af klubbens gæld til DGA. Formanden forklarede at der pt. ikke er indgået en
aftale om dette men der findes som nævnt denne hensigtserklæring, som alle parter lige nu
forventer vil udmunde i en egentlig aftale.
Jørgen spurgte ligeledes om restauranten, hvor formanden henviste til, at Jan Staunsbjerg
ville komme ind på dette under evt.
Jan Linde (144-17) takkede bestyrelsen for indsatsen. Samtidig understregede Jan vigtigheden af at, der af hensyn til medlemmer, sponsorer og gæster generelt, fokuseredes på at hæve niveauet på først og fremmest banens tilstand men også klubhus/restaurant, så man kan
være bekendt at afholde sine arrangementer i DGC.
Såvel Henning Brimer (144-371) som Tom Christensen (144- 356) gav input vedr. indskudsbeviser. Dette gav anledning til yderligere kommentarer fra flere i forsamlingen, hvorpå formanden konkluderede, at bestyrelsen snarest tager dette punkt op og udsender forslag om
den fremtidige håndtering af dette.
Ralf Nielsen (144-1829) gjorde opmærksom på at bestyrelsen ifm. den nye aftale med DGA
bør være opmærksom på vedtægternes bestemmelser omkring forretningsfører og dennes
rolle.
Arne Septimius (144-7) forespurgte om den nye aftale med DGA er i overensstemmelse med
DGUs krav til medlemsklubberne. Formanden henviste til at tilsvarende ordninger anvendes,
så vidt vides i god forståelse med DGU, i såvel Næstved Ny Golfklub som i Odense Eventyr
GK. Bestyrelsen vil dog undersøge dette nærmere og sikre sig at alt er OK ift. DGU.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Klubbens revisor Søren Møller gennemgik regnskabet.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
Leo Cordua fremlagde budget for 2016.
Budgettet blev efterfølgende vedtaget enstemmigt af forsamlingen.
Vedr. medlemskontingent og indskud:
Alle medlemskontingenter foreslås reguleret iht. prisindekset med 0,6% (svarende til en årlig
øgning på ca. DKK 40 for et fuldtidsmedlem).
Forslaget blev godkendt.
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter uændret med ikke at have indskud ifm. indmeldelse i
klubben.
Forslaget blev godkendt.
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5. Forslag fra bestyrelsen.
a. Vedtægtsændring i §4 vedr. betaling af kontingent: Alle medlemmer skal være
tilmeldt betaling via PBS.
Bestyrelsen foreslår således at følgende afsnit i Vedtægterne §4:
”Kontingenter opkræves over Betalingsservice. Hvis medlemmet ikke ønsker denne
opkrævningsform opkræves et gebyr, der fastsættes sammen med kontingenterne på
Generalforsamlingen”.
ændres til:
”Kontingenter opkræves over Betalingsservice.”.
Forslaget blev vedtaget.

6. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I henhold til vedtægterne er der 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.
Valgt til bestyrelsen blev:
Leo Cordua
Carl Mulvad Jensen
Brit Kjær-Jørgensen
Valgt til bestyrelsessuppleant blev:
Søren Lundgaard Jensen

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant.
Valgt til revisor blev:
Søren Møller
Valgt til revisorsuppleant blev:
Ralf Nielsen

9. Eventuelt
Jan Staunsbjerg orienterede om såvel den nye Café og det koncept der vil blive forsøgt
indført med den nye restauratør, som fremtidig rengøring, Golfspilleren i Centrum og den
aktuelle banestatus.
Opfordring til alle om at deltage i åbningsmatchen søndag den 10. april. Tilmelding er åben i
Golfbox.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og dirigenten blev takket for at styre Generalforsamlingen så denne forløb i god ro og orden.
Der blev givet vin til Susanne Post som tak for arbejdet som revisorsuppleant.
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Referat, ny samarbejdsaftale med DGA og slides der blev brugt under generalforsamlingen vil
blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.

Asnæs d. 20.marts 2016

Preben Senniksen, dirigent

Regnar Jacobsen, referent
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