Dragsholm Golf Club

Generalforsamling
Lørdag den 18. juli 2020
Referat
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
Preben Senniksen blev valgt med akklamation.

2. Beretninger om klubbens aktiviteter det forløbne år.
Formand Leo Cordua bød velkommen og indledte med kort at henvise til den allerede udsendte beretning ifm. den oprindelige indkaldelse til generalforsamlingen 29. marts 2020.
Efter fremhævelse af hovedpunkterne i den oprindelige beretning gik formanden over til
fremlæggelse af tillægget til beretningen for perioden frem til dagens udskudte generalforsamling. I det følgende præsenteres først den oprindelige beretning efterfulgt af tillægsberetningen for perioden marts til juli 2020.
A. Beretninger om klubbens aktiviteter frem til og med marts 2020.
Velkommen til generalforsamling i Dragsholm Golf Club. Her ved starten af beretningen vil
jeg prøve at sætte ord på hvad der karakteriserer året der er gået:
Efter et år med en meget varm sommer – blev 2019 lidt mere almindeligt og efteråret meget
vådt. Et år af de normale med sommerdage og andet og de gode golfdage man kan forvente
af en golf sæson. Hele året har greenkeeperne arbejdet hårdt på at holde banen i god stand,
herunder bør det vel bemærkes at greens hvert år udvikler sig i den rigtige retning og at
banen i forhold til mulighederne (hænder og vejr) har været ganske god.
Ved de seneste års generalforsamlinger, har vi fremhævet at vi først og fremmest er en
idrætsforening, hvor styrken er medlemmerne. Ovenikøbet en alsidig idrætsforening hvor
mange hjul holdes i gang – nogle kører godt og selvstændigt medens andre skal smøres eller
rettes til. Sådan er det stadig – men endnu flere hjul kører selvstændigt og uden knirken.
VI har styr på vores drift, og det er lykkedes at sætte tæring efter næring.
Dette er et godt udgangspunkt for 2020, hvor vi vil fortsætte med at søge efter nye medlemmer og gøre os attraktive over for golfspillere i lokalområdet der spiller andre steder.
Demografien i vores klub er lidt til den ældre side. Dette betyder også at risikoen for at vi holder op med at spille golf øges (alder/sygdom) og konkret betød det at golfindtægterne ved
årsskiftet var faldet med ca. kr. 190.000.
Altså færre penge til at vedligeholde banen for: Denne udvikling kan ikke fortsætte, så bestyrelsen er gået i samarbejde med Dansk Golf Union omkring rekrutteringsarbejdet. Vi har nedsat et udvalg der sammen med DGU fremkommer med nye metoder for rekrutterings -og
begynderarbejdet – vi skal være nogle flere, den negative medlemstilbagegang skal vendes.
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Ud over de stigninger for kontingentet 2020 ift. pristalsreguleringer samt de tidligere indlagte
stigninger på 9 hullers banen og par 3 banen – har bestyrelsen under kontingenter et forslag
om at 18 hullers fuldtids medlemmer skal stige med kr. 200 for at mindske gabet til driften af
banen i år.
Frivillige
Her må jeg igen gentage mig selv fra tidligere beretninger, af den simple grund at frivillige og
klubbens trivsel er uløseligt sammenbundne - klubben er medlemmerne og den fungerer ikke
uden fællesskabet og dermed siges også at drivkraften i klubben i høj grad er de frivillige.
Overalt i klubben er der frivillige der gør en indsats eller tager ansvar. Ingen tvivl om at vi i
bestyrelsen fortsat vil have fokus på de fællesskabsskabende elementer.
Tak til alle jer frivillige der i det sidste år har været med til at bære klubben, det er det der
giver lysten til og troen på en glimrende fremtid for klubben.
Klubber i klubben
I denne sammenhæng er det naturligt at gå direkte til klubber i klubben. Her er der frivillige
der uge efter uge sørger for at mange føler sig som en del af klubben og fællesskabet. Jeg ved
der gøres et stort arbejde på at udvikle dette arbejde i klubberne. Ældresagens golf været en
positiv del af golfklubben. Ældresagens medlemmer nyder hinandens selskab og er mere eller
mindre selvkørende. Tak til alle jer der får klubberne i klubben til at fungere / tak.
Klubbens økonomi
Økonomien har i mange år været en af bestyrelsens vigtigste og største arbejdsopgaver – det
er det stadig – og i 2019 kommer vi igen i ud med et overskud. I år lidt større da vi har været
begunstiget af en donation på kr. 20.000 fra en fond. Penge som vi har brugt til begynderarbejdet, og så har vi sparet lidt på budgettet.
Derudover har der været overskud fra driften af Erhvervsnetværket, som giver pænt tilskud
til klubbens drift. Ethvert overskud indgår til afvikling af gammel gæld til DGA. I bestyrelsens
regnskabsberetning fremgår det, at klubben stadig har nogle udfordringer omkring gammel
gæld og indskudsbeviser. I året har vi udbetalt et indskudsbevis på kr. 10.000 og har fået
eftergivet et indskudsbevis – men det påvirker likviditet negativt med kr. 10.000.
Efter reguleringen i årets løb vedr. indskudsbeviser er der pt. stadig 77 indskudsbeviser svarende til kr. 770.000. Disse medlemmer indbetalte for år tilbage kr. 5.000 og fik et bevis på
kr. 10.000 samt en rabat hvert år på kontingentet. Dette er en gæld til disse klubmedlemmer,
der eventuelt kan komme til udbetaling i tilfælde af at klubben får over 1.000 medlemmer
eller ved dødsfald. Disse indskudsbeviser er ikke et problem i dag, men hver gang der kommer krav fra et bo lyder regningen på kr. 10.000, som er mange penge, der tages ud af likviditeten.
Sponsorer
Uden en bred opbakning fra sponsorer ville det være meget svært at drive en golfklub og
vores Sponsorudvalg har igen på alle måder leveret en fantastisk indsats i året der gik – og
jeg ved de fortsætter i 2020. Tak til alle vores sponsorer og til sponsorudvalget. Skulle der
være nogen, der kunne tænke sig at være en del af dette arbejde, og er der nogle
medlemmer der gerne vil være sponsor: kontakt Erling Paulsen.
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Erhvervs netværk
Under Sponsorudvalget hører også Erhvervsnetværket. Her mødes erhvervsdrivende fra
lokalområdet 10 gange om året, hvor de udveksler viden og derved får de også større
kendskab til hinanden, og der skabes netværk som de kan bruge i dagligdagen.
Lige nu er der ca. 45 i netværket og vi fik et overskud der indgår i driften på ca. kr. 50.000. I
budgettet for 2020 vil der ligeledes indgå kr. 50.000 fra Erhvervsnetværket. Disse medlemmer er også gode brugere af vores restaurant, og derved understøtter de klubben på mange
måder.
Kontrakt med DGA
Samarbejdet med DGA, har i 2019 forløbet upåklageligt, med de ting der nu en gang opstår,
når den ene del repræsenterer medlemmerne og den anden DGA med ansvar for
banedriften. Men vi har en samarbejdsform, hvor der er fælles forståelse for problemer og
opgaver og vi har et fælles mål, nemlig at sikre en god golfbane og en golfklub i Fårevejle.
Kontrakten skulle genforhandles inden udgangen af 2019, men med de vigende medlemstal
og den derved mindre økonomi er det blevet aftalt at kontrakten fortsætter i 2020 og skal
genforhandles i løbet af efteråret.
Medlemmer
Udvikling i medlemstallet
Medlemsgruppe
Fuldtids
9 huls
Long Dist.
Ung Senior
Junior
Passiv Par3
Flex
Passiv

2020
271
88
36
4
24
35
70
48
576

2019
299
90
32
7
24
31
74
59
616

2018
313
93
39
9
26
30
76
68
654

Som I kan se er der et fald i fuldtidsmedlemmer på 28 ved dette årsskifte og det giver en
mindre indtægt til pasning af anlægget.
Dette er ikke holdbart, så enten får vi flere medlemmer/betalere eller også skal vi mindske
banens omkostninger.
Med den alderssammensætning vores medlemsskare har, er det svært at ikke at have afgang
af medlemmer. Derfor er det helt evident at klubben skal have flere nye medlemmer.
Som tidligere omtalt er vi gået i samarbejde med DGU omkring rekrutteringsarbejdet.
Allerede nu er følgende aktiviteter besluttet:
• Golfens dag
• Spil med dag
• Ældresagen
• Lokal synlighed – messer
• FunnelFirst
• Fyraftensgolf
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•

Mors dag/Fars dag

Fritspilsordning
Forsætter uforandret med Kalundborg og Trelleborg og håber at vi på generalforsamlingen
godkender en fortsættelse i 2021.
Banen
Det langsigtede arbejde med banen fortsætter og greens bliver bedre år for år – men vi har
stadig problemer med råger der hakker i dem, og det gør altid forårsarbejdet mere besværligt. Det er spændende hvordan de ser ud i år med manglende frost og rigtig meget vand.
Hul ambassadører
Bestyrelsen besluttede at forsøge at gøre medlemmerne til hul ambassadører i 2019 – dvs. at
den enkelte spiller, sammen med andre, får et særligt ansvar for et enkelt hul (affald på
teested – nedslagsmærker på greens samt pasning af bunkers). Alt sammen for at sikre bedre
bunkers/ green kvalitet. Dette arbejde har været en succes og vi genudsender igen i år for
2020.
Vand / oversvømmelser
I 2019 blev der lukket vand ud ved hul 2/3 på ni hullers banen, men der fulgte ingen penge
med til efterreparation. Naboen der tabte sagen er gået i betalingsstandsning – så det må vi
se om vi kan udbedre med tiden – specielt er det broen samt bunkeren, der nu er et vandhul,
som ikke ser for godt ud. Så vi må renovere efter muligheder.
Restaurant
Henrik vores restauratør / kok stoppede 1. juli 2019 og det gav en del udfordringer i løbet af
efteråret. Derfor er det en glæde at vi har ansat Charly og at vi igen kan komme på niveau
med tidligere. Mulighederne er der - håber at vi får et godt samarbejde til glæde for såvel
restauratør som for medlemmerne.
Klubmesterskaber
Det var glædeligt at der igen 2019 var flere der deltog i mesterskaberne. Lad os fastholde
udviklingen og der er plads til mange flere. Lad os gøre det til festdage når vi igen i 2020
afholder klubmesterskaber.
Klubmestre 2019

SLAGSPIL
Damer
Damer – senior
Damer – veteran
Herrer
Herrer – senior
Herrer – veteran
Herrer – superveteran
HULSPIL
Damer
Herrer

Marianne Adolfsen
Britt Kjær-Jørgensen
Birthe Øland
Thomas Røntved
Søren Friis Petersen
Klaus Eiland
Henning Brimer
Helle Topp Nielsen
Lasse Larsen

Elite
2020
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I 2019 havde vi tilmeldt 3 hold i Danmarksturneringen – 2 herrehold og 1 damehold.
Herrernes 4. divisions hold blev nr. 4 i rækken. Holdet i kvalifikationsrækken sluttede
ligeledes som nr. 4 i deres række og damernes hold i kvalifikationsrækken blev nr. 3.
I 2020 er der tilmeldt 2 hold i Danmarksturneringen - et herrehold og et seniormix hold.
Regionsgolf
Her havde vi 7 hold der deltog i forskellige rækker. I 2020 har vi tilmeldt 6 hold i forskellige
rækker.
Regions golf er en fantastisk måde at se andre golfbaner på samtidig med socialt samvær. Vi
mangler især holdledere og kvinder for at kunne udvide med flere hold.
Turneringer
Alle turneringer havde igen i 2019 fin deltagelse og I skal alle have tak for denne uvurderlige
opbakning. Udover de løbende turneringer vil vi i 2020 igen afholde en sommerfest, som i år
løber af stablen lørdag den 1. august. Sidste år havde vi et godt og fornøjeligt arrangement,
men vi kan godt være lidt flere – vores Eventudvalg har lovet at komme med fornyelser.
Husk
Aktivitetsdag. Her gøres forårsrent med mere. Kom og deltag i en hyggelig formiddag lørdag
d. 4. april.
Åbningsturnering – DGC Superbrugsen Asnæs - søndag den 19. april 2020
Bechs Herremagasin Open – søndag d. 17. maj 2020
HF Forsikring Open – søndag d. 21. juni 2020
Pro’ens Open v. Steves Golf Akademi – lørdag d. 18. juli 2020
Men det allervigtigste i 2020 – det står I som medlemmer for, som frivillige – det er jer der
skaber fællesskaber ved jeres deltagelse og opbakning.

B. Tillæg til beretningen omhandlende klubbens aktiviteter fra marts til juli 2020.
Denne generalforsamling bliver afholdt i skyggen af en pandemi / det har ingen prøvet før.
Dette betød at vi måtte lukke ned på flere områder og bestyrelsen skulle lære at navigere på
andre betingelser – hvilket selvfølgelig gav nogle udfordringer, herunder bl.a. også fra enkelte medlemmer, der bestemt ikke kunne forstå bestyrelsens handlemåde. Disse mishagsytringer kunne vi godt have været foruden. En konsekvens af dette var bl.a. at administrator
af Spilleforum på Facebook lukkede siden ned. (SpilleForum er sted hvor det er tænkt at man
kan finde medspillere i den ædle sport, tænkt positivt - og ikke til negative mishags ytringer)
bestemt ikke til andet.
Derudover kom der ytringer om bestyrelsen ikke var synlig.
I dette minefelt valgte vi at følge DGUs anbefalinger, og ikke selv lave fortolkninger.
Set i bagklogskabens klare lys og pandemiens alvor, så lykkedes det nogenlunde, og det blev
til mange infobreve for at forklare den aktuelle situation. Derudover svarede vi på skriftlige
henvendelser.
Dette ser heldigvis ud til at være overstået og nu må vi igen samles op til 100 personer, hvilket på sin side har betydet at vi nu kan komme i gang med almindelige klubturneringer og
endelig afholde årets generalforsamling – vi er i dag 55 tilmeldte.
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Som omtalt i den udsendte beretning havde vi indgået et samarbejde med DGU om rekruttering. Dette var klar til at blive igangsat, da vi måtte lukke ned. Arbejdet er efterfølgende
forsat og heldigvis har de forskellige tiltag givet masser af aktivitet, således at rekrutteringsudvalg og begynderudvalg har hænderne fulde – tak til alle jer frivillige der uge efter uge
bakker op omkring dette vigtige arbejde.
En anden følgevirkning af Corona er at flere har genoptaget golfen i deres nærområde og vi
har fået en del long distance medlemmer. I alt har vi dags dato fået 45 begyndere, 20 long
distance og 45 fuldtids medlemmer.
Dette gør at den nærmeste fremtid ser lidt lysere ud.
Nedlukningsperioden har desværre også betydet at nogle sponsorer har måttet springe fra –
at vi måtte aflyse 3 turneringer – at Erhvervsnetværket blev lukket ned og at aftalte begynder
undervisning/ aftaler blev aflyst – alt sammen vil give en manko på kr. 111.550. Dette søgte
vi om hjælp til via DIF/DGIs hjælpepakker og vi har i alt fået kr. 40.158.
Derudover så besluttede Erhvervsnetværket at eftergive 2 måneders aktiviteter. Så vi
mangler nok ca kr. 40.000 når året er forbi, hvilket betyder at vi får svært ved at betale de kr.
50.000 som markedsføringstilskud til DGA, som vi havde en forventning om at betale til
banedrift i 2020.
Afsluttende vil jeg gerne sige tak til alle jer frivillige, der positivt overstråler alt andet og
forstår at selv om golf er en enkeltmands præstation så er det fællesskabet der overstråler
egoismen.
Spørgsmål til beretningen:
• Karl Pedersen ønskede orientering om rekrutteringssamarbejdet med DGU.
o Udover henvisning til tidligere omtale af dette ifm. nytårstræf og infobreve,
gav Regnar Jacobsen, på vegne af Rekrutteringsudvalget, en kort orientering
om dette samarbejde herunder ikke mindst om Funnel First lead generering
via FaceBook, der pr. d.d. har resulteret i 131 leads.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Klubbens formand Leo Cordua gennemgik regnskabet.
Det reviderede regnskab blev efterfølgende godkendt.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
Leo Cordua fremlagde budget for 2020.
Budgettet blev efterfølgende vedtaget enstemmigt af forsamlingen.
•

I forbindelse med udsendelse af kontingenter pr. 1. januar er der, i henhold til
vedtægterne, sket en forhøjelse med prisindeks på 0,68 %, forhøjet til nærmeste 10
kr. Denne forhøjelse, der som nævnt er vedtægtsbestemt, skal endelig godkendes på
generalforsamlingen.
Kontingentstigningen blev godkendt af generalforsamlingen.
•

2020

Bestyrelsen foreslår desuden en kontingentforhøjelse på kr. 200,00 for alle Senior
(fuldtids) medlemmer for 2020. Denne forhøjelse skal ses i lyset af det faldende
medlemstal og dermed indtægter, og skal direkte anvendes til at opretholde
banens/anlæggets kvalitet. Beløbet går altså ubeskåret til DGA
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Kontingentstigningen blev godkendt af generalforsamlingen.
•

Derudover foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 for alle Senior
medlemmer for 2021. Denne forhøjelse giver alle Senior medlemmer (18 hullers
fuldtidsmedlemmer) frit spil i naboklubberne Kalundborg Golfklub og Trelleborg
Golfklub i perioden 1. april til 31. oktober 2021. Forhøjelsen sker dog kun under
forudsætning af accept af en ny fritspilsaftale for 2021 fra såvel Kalundborg Golfklub
som Trelleborg Golfklub.
Kontingentforhøjelsen for Senior medlemmer for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.
Spørgsmål til budget og fastlæggelse af kontingent:
• Karl Pedersen spurgte om bestyrelsen havde for øje at evt. kontingentstigninger ville
placere DGC blandt de dyreste klubber i området.
o Formanden henviste til at vores kontingentniveau i sammenligning med
klubber som Holbæk, Odsherred og Trelleborg ikke skiller sig ud som værende
dyrere.
•

Ralf Steen Nielsen spurgte om bestyrelsen kunne bekræfte at den foreslåede
kontingentstigning på kr. 200 for Senior fuldtidsmedlemmer i 2020 ubeskåret ville
tilfalde DGA.
o Formanden bekræftede at dette var tilfældet.

5. Forslag fra bestyrelsen.
a. Forslag om fritspilsordning for 2021 med Trelleborg GK og Kalundborg GK.
b. I henhold til vedtægternes §8 foreslår bestyrelsen at denne udvides til 7 medlemmer.
Ad a: dette forslag blev behandlet og vedtaget under punkt 4.
Ad b: Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I henhold til vedtægterne er der 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.
Hertil kommer at med vedtagelsen af bestyrelsens forslag under pkt 5.b, skal der
vælges endnu 1 bestyrelsesmedlem.
Valgt til bestyrelsen blev:
Birthe Rasmussen
Carl Peter Mulvad Jensen
Mogens Christiansen
Uffe Lønborg Rasmussen
Marianne Adolfsen (for 1 år)
Valgt til bestyrelsessuppleant blev:
2020
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Erik Fredslund

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant.
Valgt til revisor blev:
Niels Kjølbæk
Valgt til revisorsuppleant blev:
Knud Jensen

9. Eventuelt
Intet at bemærke under eventuelt.
Næstformand Erling Paulsen benyttede lejligheden til at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer og overrække dem en lille erkendtlighed i form af blomster og et par flasker vin.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og dirigenten blev takket for at styre Generalforsamlingen så denne forløb i god ro og orden.
Referat og slides der blev brugt under generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden
snarest muligt.

Asnæs d. 20. juli 2020

Preben Senniksen, dirigent

2020

Regnar Jacobsen, referent
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