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Referat 

 
Inden generalforsamlingen sattes i gang åbnede Leo Cordua dagen med at bede alle frem-
mødte rejse sig og med et minuts stilhed mindes klubbens mangeårige og trofaste ildsjæl 
Jørgen Lund. Æret være Jørgens minde. 

 
 

Dagsorden. 
1. Valg af dirigent. 

Preben Senniksen blev valgt med akklamation. 
 
 

2. Beretning om klubbens aktiviteter det forløbne år. 
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: 
 
Først og fremmest en lang og meget varm sommer, og dem der husker godt også et meget 
sent forår. Begge dele betyder en del når vi kigger på 2018. Det vil sige at vi kom sent i gang 
med golfåret, og med en varm sommer, og ofte næsten for varmt til golf, betød det at vi 
manglede greenfee indtægter i starten og senere valgte man stranden frem for golfbanen. 
Samtidig vil det også sige, at der var for få begyndere i starten af sæsonen. 
Hen over sommeren blev banen ”brændt af” og greenkeeperne måtte arbejde hårdt på at 
holde greens i nogenlunde stand. Mit indtryk er at de klarede det godt, og i det hele taget var 
banen i forhold til mulighederne ok (mange af os fik mange meter forærende).  I årets løb fik 
vi også vendt udslags stederne på driving range, så nu smider vi ikke lige så mange rangebol-
de væk som tidligere.  
 
2018 indledte vi med vores nytårs træf i starten af januar – ca 100 var mødt. Tak for opbak-
ningen. 
 
Ved de seneste års generalforsamlinger, har vi fremhævet at vi først og fremmest er en 
idrætsforening, hvor styrken er medlemmerne, endog 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, hvor det er lykkedes at sætte tæring efter næring. Dette er et godt 
udgangspunkt for 2019, hvor vi vil fortsætte med at søge efter nye medlemmer og gøre os 
attraktive over for de golfspillere i lokalområdet der spiller andre steder end hos os.    
 
Frivillige 
Her må jeg igen gentage mig selv fra alle 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 frivilli-
ge. 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 fællesskabende elementer. 
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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 udvikle dette arbejde i klubberne. I året der gik har endnu flere 
ældresags spillere indtaget vores par 3 bane uge efter uge, med ca. 35medlemmer. 
Ældresagens medlemmer nyder hinandens selskab og er mere eller mindre selvkørende. Tak 
til alle jer der får klubberne i klubberne til at fungere / tak. 
 
Paragolf.  
I september 2018 afholdt klubben Danmarksmesterskabet i Paragolf – et vellykket arran-
gement – som vi fik meget ros for – Tak til de frivillige der fik arrangementet til at fungere. 
 
Klubbens økonomi 
Økonomien har i mange år været en af bestyrelsens største arbejdsopgaver – det er det 
stadig – og i 2018 kommer vi ud med et lille overskud for 3. år i træk.   Men som beskrevet i 
bestyrelsens beretning i regnskabet, så har klubben stadig nogle udfordringer omkring gam-
mel gæld og indskudsbeviser. Vi har ikke løst disse problematikker endnu. Det har været op-
fattelsen, at den Gamle gæld i klubben var til det konkursramte/lukkede DGA selskab. Det 
viser sig at være forkert, det er til det nye selskab DGA ll.  I praksis har det ingen betydning. I 
henhold til beslutningen på seneste generalforsamling har vi afskrevet til indskud til bagrum, 
ca. kr. 92.000.  Ligesom vi havde afsluttet dette kom der et krav fra en som for mange år 
siden havde indbetalt kr. 1.000. I bestyrelsen besluttede vi at fastholde afskrivningen og tage 
evt. fremtidige krav som dette over driften. 
Vedr. indskudsbeviser til 79 medlemmer på i alt kr. 790.000. 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 pro-
blem i dag, men hver gang der kommer krav fra et bo lyder regningen på kr. 10.000, som er 
mange penge når overskuddet kun er omkring kr. 50.000. 
 
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 2019. 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 
medlemmerne der gerne vil være sponsor: kontakt Erling Paulsen. 
 
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 kend-
skab til hinanden, og der skabes netværk som de kan bruge i dagligdagen. 
Lige nu er der ca. 45 i netværket og betyder at vi sidste år købte højtaleranlæg og fik et min-
dre overskud (derudover). Forventningerne til 2019 er at vi får et overskud ud af aktiviteten 
på ca. kr. 50.000 – disse penge vil vi bruge på markedsføring for at skaffe flere medlemmer 
(er indsat i budget).    
 
Nye udslagsmåtter.  
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Når vi har nye udslags måtter med her skyldes det, at det hårdtarbejdende Sponsorudvalg 
har fundet en sponsor til nye måtter. 
 
Drivingrange.  
I året der gik fik vi skråtstillet måtterne og det betød at vi ikke mistede så mange bolde og de 
var nemmere at samle sammen. 
 
Bestyrelsesarbejde.  
Loven omkring Persondataforordningen kom til at fylde meget i forårsmånederne og jeg 
håber og tror på at vi har fundet den rette løsning. 
 
Kontrakt med DGA. 
Samarbejdet med DGA, har i 2018 forløbet upåklageligt, med de ting der nu engang opstår, 
når den ene del repræsenterer medlemmerne og DGA repræsenterer baneejerne/driften. 
Men vi har en samarbejdsform, hvor der er fælles forståelse for problemer og opgaver og vi 
har et fælles mål, nemlig at sikre en golfbane og golfklub i Fårevejle. 
Denne kontrakt skal genforhandles i dette år – således at den kan træde i kraft senest ved 
indgangen til 2020.  
I årets løb har vi samarbejdet med 2 øvrige golfklubber i Odsherred omkring kontakt til kom-
munen vedrørende den forhøjede grundskyld på golfjord, dvs. ekstra skat på motion og 
idræt, som er en ekstra omkostning hos DGA på knapt kr. 300.000. 
 
Medlemmer 
I de senere år har medlemstallet været faldende som i de fleste andre klubber. Løb / cykling 
/fitness trækker mere - specielt i aldersgruppen 40 til 60 årige, hvorfra der tidligere kom 
mange af vore medlemmer.  
Pt. får vi desværre færre nye medlemmer end medlemmer der stopper. Vi har taget lidt med-
lemsstatistik med - tendens med færre medlemmer hvert år og at dem der spiller bliver æl-
dre. I vores klub er 50 % over 60 år og 25 % over 70 år. Så af mulige årsager til afgang, er de 
fleste alders / sygdoms betonet, ikke fordi der ikke andre årsager f.eks. skal flytning / salg af 
sommerhus høre med.  Derfor vil igen i år have fokus på rekruttering af nye medlemmer. Vi 
er simpelt hen nød til at vende udviklingen for at sikre banedriften fremadvendt. Hvis der 
mangler 15 fuldtids medlemmer hvert år – så mangler vi kr. 100.000 til banedrift og som den 
snedige kan regne ud så bliver det kr. 500.000 over 5 år. Og da DGA kom ud med et mindre 
underskud i 2018 har bestyrelsen besluttet med henvisning til formålsparagraffen at overføre 
kr. 75.000 som ekstra bane leje for sikre banens kvalitet fremadvendt og således at begge 
parter kommer ud af 2018 med likviditetsmæssigt overskud. Men med et medlemsfrafald 
igen i 2018 så bliver det sværere at lukke hullet i DGAs økonomi, hvis vi samtidig skal sikre 
banen en høj kvalitet. 
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Og som i kan se der et fald i fuldtidsmedlemmer på 14 ved dette årsskifte, hvilket giver en 
mindre indtægt til pasning af anlægget – derfor indbetalte DGC kr. 75.000. Dette er ikke nok 
til at lukke hullet – i 2019 har vi forlods afsat kr. 50.000 så vi betaler de budgetterede mar-
kedsføringsomkostninger i stedet for DGA. 
 
Dette er ikke holdbart i længden, så enten får vi flere betalere/medlemmer eller også skal vi 
gøre banens omkostninger mindre. For at sikre banen i fremtiden således at der er sam-
menhæng i mellem indtægter og udgifter til banedrift, er det aftalt at DGA og klubben i 
dette år går i dialog om at sikre dette. 
  
Klubben skal have flere nye medlemmer med den alders sammensætning vi har, er det utæn-
keligt ikke at have afgang af medlemmer. Tidligere tiltag i de senere år har ikke været nok, 
derfor har vi på nuværende tidspunkt igangsat følgende tiltag: 
 

 Afsat penge til markedsføring fortrinsvis via digital markedsføring. 

 Indgået aftale med GBB og afholdelse af en GBB turnering med omfattende præmie-
bord, mange sponsorer og forhåbentlig god omtale af DGC før, under og efter turne-
ringen. 

 18 huls fuldtidsmedlemmer kan tage børn og unge op til 18 år med (max 2 stk.), og 
de får et gratis medlemskab. Vi håber således at få flere unge medlemmer og 
forhåbentlig skabe interesse fra forældrene 

 Medlemmer af Dragsholm Golf Club der skaffer et nyt 18 hullers fuldtids medlem, får 
en rabat i 2020 på kr. 1.500 i kontingentet pr nyt medlem. 

 
Derudover har vi et tilbud med at man kan spille for kr. 4.500, hvis man genoptager sit golf-
spil nu eller kommer fra en anden klub, dog ikke medlemmer som har meldt sig ud i 2018. 
Hertil kommer Golfens dag den 28. april, hvor vi opfordrer medlemmerne til skaffe emner. 
De frivillige i Begynderudvalget er klar til at tage i mod.         
 
Fritspilspilsordning 
Forsætter uforandret med Kalundborg og Trelleborg og vi håber at vi på generalforsamlingen 
godkender en fortsættelse i 2020.  
 
Banen  
Det langsigtede arbejde med banen fortsætter og greens bliver bedre år for år – men vi har 
problemer med råger der hakker i dem. Dette gjorde at vi desværre i starten af sidste år måt-
te lukke nogle greens og pt ser det ud til at et enkelt hul igen i år er hårdt ramt. Med det me-
get arbejde der skal gøres i sommerhalvåret, bliver der i vintermånederne kørt for nedsat 

Medlems gruppe

Fuldt ids 299 313 325

9 huls 90 93 105

Long Dist . 32 39 47

Ung Senior 7 9 11

Junior 24 26 24

Passiv Par3 31 30 19

Flex 74 76 75

Passiv 59 68 79

616 654 685
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kraft, ligesom der bliver afspadseret. Dette betyder så at når det går hen og bliver forår i 
”utide”, så er vi måske lidt langsomme til at få skiftet fra vinter til sommergreens.  
 
Hul ambassadører  
Bestyrelsen har besluttet at forsøge at gøre medlemmerne til hul ambassadører – dvs at den 
enkelte spiller, sammen med andre får et særligt ansvar for et enkelt hul (affald på tee sted – 
nedslagsmærker på greens samt pasning af bunkers) for at sikre bedre kvalitet af bunkers og 
greens. 
 
Torden skur  
I 2018 lykkedes det at få et tordenskur opsat af frivillige og betalt af Asnæs Sparekasses fond, 
og det er som med hjertestartere, vi håber at der bliver meget lidt brug for det. Skuret mang-
ler stadig lidt ekstra maling / træbeskyttelse i 2019. 
 
Restaurant 
Har igen udviklet sig positivt og vi er glade for at Henrik er der igen i 2019. 
 
Klubmesterskaber 
Det var glædeligt at der igen i 2018 var flere der deltog i mesterskaberne. Nyskabelsen med 
direkte tilmelding til hulspils mesterskaberne faldt godt ud og vil blive gentaget i 2019. Kravet 
til minimums deltager tallet pr. række vil i 2019 forsøgsvis blive nedsat for at se om det kan 
tiltrække flere deltagere. Lad os fastholde udviklingen - der er plads til mange flere og lad os 
gøre det til festdage – også i 2019. 
 
Elite 
Sidste år havde vi tilmeldt 3 hold i danmarksturneringen. Herreholdet i 4. division blev nr. 2 i 
rækken. Herreholdet i kvalifikationsrækken sluttede også på en 2. plads og damerne i kvalifi-
kationsrækken blev nr. 4. 
Disse hold er tilmeldt i de samme rækker i 2019.  
 
Regionsgolf  
Her havde vi 6 hold der deltog i forskellige rækker. I 2019 har vi tilmeldt 7 hold i forskellige 
rækker. Regionsgolf er en fantastisk måde at se andre golfbaner på samtidig med socialt 
samvær. Hvis du er interesseret i at være en del af dette, så kontakt en fra bestyrelsen og 
allerhelst Flemming Nielsen fra bestyrelsen, eller Aage Müller, de ved alt om regionsgolf og 
kan hjælpe jer videre. 
 
Turneringer  
Alle turneringer havde igen i 2018 fin deltagelse og I skal alle have tak for denne uvurderlige 
opbakning. Udover de løbende turneringer vil vi i 2019 igen afholde en sommerfest, som i år 
løber af stablen lørdag den 20. juli. 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.  Lørdag den 6. april, her gør vi forårsrent med mere - kom og deltag i 
en hyggelig formiddag. 

 Åbningsturnering – DGC Superbrugsen Asnæs afholdes søndag den 14. april 2019. 
 
Men det allervigtigste i 2019 – det står I som medlemmer for, som frivillige – det er jer der 
skaber fællesskaber ved jeres deltagelse og opbakning.  
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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 2018. 
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 0,8 %, forhøjet til nærmeste 10 kr.  
Denne forhøjelse, der som nævnt er vedtægtsbestemt, skal endelig godkendes på 
generalforsamlingen.  
Kontingentstigningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Derudover foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 for alle Senior med-
lemmer for 2018. Denne forhøjelse giver alle Senior medlemmer (18 hullers fuldtidsmedlem-
mer) frit spil i naboklubberne Kalundborg Golfklub og Trelleborg Golfklub i perioden 1. april 
til 31. oktober 2020. Forhøjelsen sker dog kun under forudsætning af accept af en ny fritspils-
aftale for 2019 fra såvel Kalundborg Golfklub som Trelleborg Golfklub.  
Kontingentforhøjelsen for Senior medlemmer for 2020 blev godkendt af generalforsamlin-
gen. 
 
 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
  
 a. Forslag om fritspilsordning for 2020 med Trelleborg GK og Kalundborg GK  
  
Ad a: dette forslag blev behandlet og vedtaget under punkt 4. 

 
 

6. Forslag fra medlemmerne. 
Helle Topp Nielsen medlem nr. 144-56 havde indsendt følgende forslag til vedtægtsændrin-
ger:  
  
Til bestyrelsen i Dragsholm Golf Club.  
Hermed indsendes et forslag til ændring af vedtægter på den forestående generalforsamling 
i 2019. 
 
Paragraf 9 står der: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fast-
sætter selv sin forretningsorden. Er der en forretningsfører er forretningsføreren kasserer. 
 
Foreslås ændret til: 
Formanden for bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og vælges for 2 år. 
Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fast-
sætter selv sin forretningsorden. Er der en forretningsfører er forretningsføreren kasserer.  
 
Argumentation for ændringen er at, når formanden vælges på generalforsamlingen vil den 
person der bliver valgt, vælges demokratisk og har dermed opbakningen fra medlemmer til 
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formandsarbejdet. Det vil måske også få flere medlemmer til at deltage i generalforsamlin-
gen for at få indflydelse på valget af formanden. 
 
Med venlig hilsen 
Helle, medlem 144-56 
 
INDSTILLING FRA BESTYRELSEN: 
Bestyrelsen takker for forslaget. Den samlede bestyrelse ser sig dog ikke i stand til at bakke 
op om forslaget fra Helle Topp Nielsen. 
 
Argumentation:  
Valget af samtlige bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foregår allerede demokra-
tisk og bestyrelsen vil derfor tillade sig at formode, at de valgte medlemmer har opbakning til 
det samlede bestyrelsesarbejde.  
På samme måde sker konstitueringen af bestyrelsen, ved det førstkomne bestyrelsesmøde, 
efter de bedste demokratiske principper. Gennem selvsamme proces sikres samtidigt at for-
manden har den øvrige bestyrelses opbakning til at beklæde posten.  
Hertil kommer at Dragsholm Golf Club tegnes af en bestyrelse på 5 - 7 personer, og ikke kun 
af formanden. Ifølge klubbens vedtægter træffes beslutninger i bestyrelsen ved simpelt fler-
tal, KUN ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. 
 
Adspurgt af dirigenten ønskede ingen af de fremmødte skriftlig afstemning. Dirigenten kunne 
derefter forelægge de to forslag til afstemning ved håndsoprækning. Generalforsamlingen 
vedtog enstemmigt at følge bestyrelsens indstilling, hvorfor paragraf 9 fastholdes uændret. 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
I henhold til vedtægterne er der 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg. 
Valgt til bestyrelsen blev:  

Erling Paulsen 
Regnar Jacobsen 
 

Valgt til bestyrelsessuppleant blev: 
Mogens Christiansen 
 
 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant. 
Valgt til revisor blev: 

Niels Kjølbæk 
 
Valgt til revisorsuppleant blev: 

Knud Jensen 
 
 
 

9. Eventuelt 
 

Under eventuelt blev flere forskellige emner og spørgsmål rejst af de tilstedeværende 
medlemmer, herunder bl.a.: 
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 Forslag om at give ”gamle” prøvemedlemmer, der ikke rigtig er kommet i gang, en 
chance til. 

 Spørgsmål om hvorfor DGAs pris for at håndtere kontingentopkrævningen i 2018 er 
kr. 60.000 mod kr. 42.000 året før selvom klubbens medlemstal er faldet i samme 
periode. 

 I tråd hermed også et spørgsmål om hvorfor udgiften til Drivingrange er øget selvom 
medlemstallet er faldet. 

 Kommentar til vintergreens – der opfordres til at gentænke placeringerne af disse.  

 Forslag om at fairwaybunkeren til venstre på hul 4 igen defineres som waste area.  

 Opfordring til indehaverne af indskudsbeviser om at testamentere disse til klubben. 

 Opfordring til alle om at deltage i åbningsmatchen søndag den 14. april. Tilmelding er 
åben i Golfbox. 

 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og dirigenten blev takket for at styre Generalfor-
samlingen 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. 31. marts 2019 
 
 
 
 
Preben Senniksen, dirigent    Regnar Jacobsen, referent 

 


