Dragsholm Golf Club

Generalforsamling
Søndag den 25. marts 2018
Referat
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:
Banen er blevet endnu bedre og det langsigtede arbejde ser ud til hvert år at forbedre banen.
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.
Dertil kommer at endnu flere ting er lykkedes. Ikke mindst medlemmernes / gæsternes
vurderinger af os er vækstet meget på alle parametre, (banen, modtagelse, samvær, restaurant, træningsfaciliteter) i Golf Spilleren i Centrum, hvor såvel medlemmer som gæster kan
vurdere klubben. I sidste års bedømmelse var vi nr. 11 af 105 klubber der er med i Golf
Spilleren i Centrum.
Dette er et godt udgangspunkt for 2018, og derfor igangsatte bestyrelsen i 2017 en aktivitet
vi kaldte Klub + 100, hvor målsætningen er at vi i 2019 skal være 100 medlemmer mere eller
skaffe indtægter der svarer dertil - altså omkring en ½ mio.
Nytårs træf
Mere end 110 deltog i årets nytårstræf, hvor bestyrelsen fortalte lidt om året der gik og om
planer for 2018. Og samtidig fik vi ønsket hinanden et godt nytår – Tak for opbakningen.
Frivillige
Her må jeg igen gentage mig selv tidligt i beretningen 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 fælles skabende 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 udvikle dette arbejde i klubberne. I året
der gik har også ældresags spillere indtaget vore par 3 bane uge efter uge, med godt 20
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medlemmer. Ældresagens medlemmer nyder hinandens selskab og er mere eller mindre
selvkørende. Tak til alle jer der får klubberne i klubberne til at fungere.
Klubbens økonomi
Økonomien har i mange år været en af bestyrelsens største arbejdsopgaver. Det er det
stadig, og i 2017 kommer vi ud med et lille overskud for 2. år i træk. Men som beskrevet i
bestyrelsens beretning i regnskabet, så har klubben stadig nogle udfordringer omkring gammel gæld og indskudsbeviser. Vi har ikke løst disse problematikker endnu.
Omkring gammel gæld til DGA, har vi ført forhandlinger med DGA, som har kontakt til
kurator, der skal godkende en gældseftergivelse.
Vedr. indskudsbeviser til 91 medlemmer på i alt kr. 910.000. 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 på sigt kan de være det, og her skal vi finde en løsning med indehaverne af
disse og bestyrelsen vil gerne løse begge problematikker på en gang. Ved årets udgang er
der indløst et indskuds bevis og 11 medlemmer har afleveret deres, så den samlede gæld er
faldet med ca 100.000 men vi har stadig en risiko på ca kr 800.000.
Kontingenter
I andre sammenlignelige golfklubber betales det samme i kontingent på et senior fuldtidsmedlemskab, men hvor de andre klubber typisk har en 18 hullers bane plus 6 eller 9 hullers
træningsbane, betyder vores store anlæg med 85 hektar og 3 baner store omkostninger, og
derfor vil bestyrelsen under vedtagelsen af fremtidige kontingenter, tilpasse nogle kontingentsatser til faktiske omkostninger (administration, træningsanlæg, pro, drivingrange og ikke
mindst omkostningerne til banepasning). Så her vil vi foreslå at 9 hullers medlemskab stiger
med kr. 250 pr år for 2019, 2020 og 2021 + evt pristalsregulering samt at Passiv Par3 stiger
med kr. 100 pr år i 2019, 2020 og 2021 + evt pristalsregulering.
Vedr. de øvrige kontingenter, kommer vi tilbage til dette under forslag fra bestyrelsen.
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 2018. 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 blandt
medlemmerne der gerne vil være sponsor: kontakt Erling Paulsen.
Vedtægter.
Et af vore medlemmer, som er advokat, har hjulpet os med at gennemgå vedtægterne. Og
bestyrelsen foreslår de ændringer der er udsendt. De fleste rettelser er sproglige, og et par er
praktiske blandt andet at nu er kommunikationsvejen via e-mail og det derved er medlemmets ansvar at sikre at klubben har den rigtige e-mail adresse. Under forslag fra bestyrelsen
vil vi gennemgå ændringsforslagene. Derudover ønsker bestyrelsen med vedtægtsændringen
omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer, at skabe den nødvendige fleksibilitet til at antallet af bestyrelsesmedlemmer kan justeres i forhold til et opstået behov for inddragelse af
nye/nødvendige kompetencer. Her og nu har bestyrelsen et ønske om at oprette et
Sportsudvalg samt opgradere Juniorudvalget.
Kontrakt med DGA.
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Samarbejdet med DGA, har i 2017 forløbet upåklageligt, da vi har fundet en arbejdsform,
hvor der er fælles forståelse for problemer og opgaver og vi har et fælles mål, nemlig at sikre
en golfbane og golfklub i Fårevejle.
Sidste år satte vi os som mål og havde en hensigtserklæring om at øge indtægterne med kr.
200.000 gennem forskellige aktiviteter.
Vi fik ikke gjort tingene op men målsætningen skulle give en bedre likviditet til uforudsete
omkostninger. Vi nåede det måske ikke helt, men da både DGA og DGC klarede sig lidt bedre
end budget og begge parter kom ud med overskud, må vi vel være noget af vejen.
De mange aktiviteter, og specielt at der har været øget salg af green fee til klubber i klubben
rundt om på Sjælland har været en succes (et stort arbejde udført af Steve), i et år hvor
vejret bestemt ikke har været med golfspillere.
Derudover har vi igangsat et erhvervsnetværk, med godt 25 medlemmer, og her i starten af
året har yderligere 4 tilmeldt sig, så pt. løber aktiviteten økonomisk rundt – men det giver
energi med kendskab til klubben / mulige sponsorer / medlemmer samt arbejde til
restaurant.
Medlemmer
Vi er nogenlunde det samme antal medlemmer som ved indgangen af sidste år, men flere
har ønsket medlemskaber som giver mindre indtægt til klubben. Dette giver selvfølgelig
økonomiske udfordringer på sigt. Men vi har stadig et godt setup omkring begynderpakker
(kr 200) – og vi har et velfungerende begynderudvalg.
En stor tak til dem.
Som en del af Klub + 100 igangsætter vi i år en spil med / mentor konkurrence som i sin
enkelthed går ud på at I som medlemmer skaffer et nyt medlem og via begynderundervisning
sørger for at begynderen bliver fuldtidsmedlem inden ca. den 15. september. Så har en sponsor udlovet en præmie til alle mentorerne på 3 gode flasker vin. Blandt alle dem der gør sig
fortjent til disse flasker vin trækkes der lod om et golfophold i Sverige til en værdi af kr. 5.000
Håber I alle i klubben vil bakke op om aktiviteten.
Fritspilspilsordning
Sidste år besluttede vi at indføre en fritspilsordning med Trelleborg og Kalundborg. Dette har
givet rigtig mange gæster på banen og ikke mindst i Pro butik og restaurant. Derfor har
bestyrelsen et forslag om at forsætte ordningen, der er gældende for fuldtidsmedlemmer
formedelst en betaling på kr. 100, for 2018, 2019 og 2020, og vi beder generalforsamlingen
om tilladelse til at forhandle og beslutte dette for de næste år, således at dette ekstra
kontingent kan opkræves ved årsskiftet.
Vi har igen i år uden held søgt om at komme med i SGO ordningen med 8 andre klubber på
Sjælland. De ønsker os ikke med.
Hjemmeside
Den nye hjemmeside gik i luften den 15. marts 2017 – håber I kan lide den. Vi har lavet et
udvalg med Steve i spidsen, der hele tiden udvikler på hjemmesiden.
Banen
Der er sket store forbedringer på banen i de sidste år og det håber vi kan fortsætte i 2018. I
efteråret orienterede klubben om de udfordringer omkring greens vi står over for i de kommende år, hvorfor der arbejdes hen i mod at greens kommer tilbage til oprindelig størrelse,
således at arbejdet bliver minimeret og derved sikre at vi kan betale aktiviteten /
vedligeholdelsen.
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Baneudvalg består af Leif, Steve, Curt Andersen og Leo. Klubben vil igen i år invitere en
repræsentant fra klubberne i klubben og Sportsudvalget til baneudvalgsmøde, hvor man kan
komme med input – ønsker - kritik – som vi så tager med til baneudvalgsmøder.
Driving range
Sidste år fik vi 7.000 nye bolde. Og der kommer yderligere 7.000 nye til april. Men der forsvinder mange bolde og desværre kan nogle af dem findes overalt på banen – de må kun
bruges på rangen. I et forsøg på at sikre at boldene ikke havner ude på banen, vil der i løbet
af foråret blive lavet tiltag på drivingrange således at alle kommer til at slå ind mod midten i
en vifteformet opstilling.
Vand / oversvømmelser
Den korte version - intet nyt. Der sker af uforklarlige grunde intet i denne sag omkring
oversvømmelser ved hul 3 på ni hullers banen. Sagen er ude af vore hænder og jeg ved at
DGA prøver at prikke til kommunen – som er én del af denne sag. Dog er der nu faldet dom i
september 2017, der faldt ud til banens/klubbens fordel. Men det er politi og kommunen der
skal sikre at vandet omkring hul 2 og 3 bliver ført væk. I skrivende stund er der stadig ikke
sket noget.
Restaurant
Henrik Rasmussen der overtog forpagtningen sidste år, har været en forbedring som har
været helt fantastisk, og vi er rigtig glade for at Henrik har mod på at fortsætte. I har bakket
ham godt op men det kan gøres meget bedre, gerne så godt at Henrik i 2018 kan få et par
fridage i sæsonen og måske et par runder golf. For at sikre en sammenhængskraft imellem
forpagter og klub, forsætter Søren Lundgaard som klubbens koordinator i 2018.
Klubmesterskaber
Det var glædeligt at der igen 2017 var flere der deltog i mesterskaberne. Lad os fastholde
udviklingen og der er plads til mange flere. Lad os gøre det til festdage – der vil igen 2018
blive gjort tiltag til at endnu flere deltager herunder turneringen Mens vi venter.
Elite
For første gang i en længere periode stillede vi et eget dame hold i kvalifikations rækken. Ud
over at vi igen havde 3 hold i Danmarksturneringen, havde vi den store glæde at vores 1.
hold rykkede op i 4 division. TILLYKKE.
Regionsgolf
Her havde vi 6 hold der deltog i forskellige rækker - desværre måtte vi trække et hold inden
turneringsstart. Regionsgolf er en fantastisk måde at se andre golfbaner på samtidig med
socialt samvær.
For at sikre den sportslige udvikling i klubben vil vi i fremtiden sammenlægge arbejdet i eliten
og regions golf og oprette et Sportsudvalg.
Klubben har den glæde at senere foreslå Flemming Nielsen til bestyrelsen og dermed være
klubbens repræsentant i Sportsudvalget.
Junior.
Vi er nu ca 20 juniorer og ung seniorer. En fast gruppe har holdt gang i arbejdet og for at udvikle junior arbejdet er det en glæde at Carl Mulvad Jensen vil sætte sig i spidsen for dette
sammen med en gruppe forældre.
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De har allerede været samlet nogle gange og har udarbejdet planer for 2018. For at sikre at
et juniormedlemskab har en fornuftig pris på kr. 500 har vi brug for opbakning til dette arbejde og derfor vil I se nogle juniorer stå uden for døren i dag samt igen ved åbningsmatchen og
forsøge at sælge et juniorsupport bagmærke til kr 200 – tag pænt i mod dem.
Turneringer
Alle turneringer havde igen i 2017 fin deltagelse og I skal alle have tak for denne uvurderlige
opbakning. Udover de løbende turneringer vil vi i 2018 igen afholde en sommerfest, som i år
løber af stablen lørdag den 14. juli. Sidste år havde vi et godt og fornøjeligt arrangement,
men vi kan godt være lidt flere – vores Event udvalg har lovet at komme med fornyelser.
Åbningsturnering – DGC Superbrugsen Asnæs 2018 - søndag d. 15. april.
Derudover forsætter vi med at lave åbne fredagsarrangementer i samarbejde med
restauranten.

DGU Elite turnering 2017
13. og 14. maj var DGC succesfuld vært for DGUs Elite Tour for herrer, hvor vi tog imod de
bedste amatører i Danmark, med bl.a. flere landsholdsspillere iblandt. Det blev et velgennemført arrangement og her skal lyde en stor tak til alle fordi vi kunne trække på jeres hjælp.
Klubber i klubben.
I 2017 fik klubber i klubben en spilledag mere med deres venskabs klubber - ved ikke om alle
udnyttede dette.
Hvad arbejder vi iøvrigt med.
Ny gruppe til håndtering af vedligehold omkring klubhuset og sti /vej ned til P-plads.
Frivilligdag lørdag den 7. april, her gøres klubhus /banen forårsklar.
Klubber i klubben skal passe deres egen lunde.
Vi fortsætter / udvikler samarbejdet med ældresagen – de er allerede ca. 20 og med 4 nye
med opstart til april.
Begynderundervisning – salg af prøvemedlemskaber til kr 200 i hold.
Golfens dag den 22. april.
Salg af nytårs fyrværkeri gav en indtægt på kr 8.000 – vi har møde med firmaet om evt
fortsættelse herunder en omkostning på kr ca. 7.000 til opsætning og nedtagning af telt m.v.
I 2018 vil vi forsætte arbejdet med Klub + 100 - herunder en nyopstartet markedsføringsgruppe.
Samarbejde med feriehus udlejningsselskaber – campingpladser / hoteller.
Være mere aktive over for fritidshusejere med omdeling af flyers feks til Store Bededag om
prøve medlemskab / pay and play.
Samarbejde med andre idrætsklubber om aktiviteter på tværs.
Tordenskure.
Men gerne optimere alle de ting vi gør i dagligdagen.
Opstartet samarbejde med de 2 øvrige golfklubber i Odsherred, omkring kontakt til kommunen vedrørende den forhøjede grundskyld på golfarealer, dvs ekstraskat på motion og idræt.
Men det allervigtigste i 2018 – 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 blev foreslået at fordelingen af kontingentindtægter på de pågældende medlemstyper
fremover specificeredes i 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 1,6 %, 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 medlemmer for 2018. 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 2018. En tilsvarende kontingentforhøjelse på kr. 100,00 for alle Senior medlemmer foreslås ligeledes for 2019. Sidstnævnte forhøjelse sker dog kun under forudsætning
af accept af en ny fritspilsaftale for 2019 fra såvel Kalundborg Golfklub som Trelleborg
Golfklub.
Kontingentforhøjelsen for Senior medlemmer for 2018 og 2019 blev godkendt af generalforsamlingen.
For at sikre en mere retfærdig fordeling af omkostningerne til administration, træningsanlæg, pro, driving-range og den generelle pasning af anlægget mellem de forskellige medlemsformer, foreslår bestyrelsen at 9 hullers medlemskab stiger med kr. 250 pr år for 2019, 2020
og 2021 + evt. pristalsregulering. På samme måde foreslås kontingentet for Passiv Par 3 og
Passiv forhøjet med kr. 100 pr år i 2019, 2020 og 2021 + evt. pristalsregulering.
Ifm. kontingentforhøjelsen for 9 hullers medlemskab blev det nævnt at dette kunne være
risikofyldt ift. prisen på et 18 huls medlemskab i en af vore naboklubber, ligesom der blev
argumenteret for at det kunne reducere vores mulighed for at lokke nye medlemmer ind i
klubben. Formanden replicerede at det klart var en balancegang, hvor vi mener at vi med
dette tiltag først og fremmest tror på at vi får udlignet omkostningerne.
Kontingentstigningen for 9 hullers medlemskab og Passiv Par 3 blev efterfølgende godkendt
af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen.
a. Forslag om fritspilsordning med Trelleborg GK og Kalundborg GK
b. Vedtægtsændringer
Ad a: dette forslag blev behandlet og vedtaget under punkt 4.
2018

Side 6

Ad b: Forlaget til vedtægtsændringer blev gennemgået paragraf for paragraf.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke rettidigt 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
Britt Kjær-Jørgensen
Carl Peter Mulvad Jensen
Valgt til bestyrelsessuppleant blev:
Søren Lundgaard Jensen

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.:
• Bestyrelsen opfordredes til at forsøge at sikre en bedre kvalitet ifm. anvendelse af
projektor ved præsentation, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.
• Et spørgsmål vedr. tydeliggørelse af hvor buggies kan/må køre på banen her i det
tidlige og våde forår, besvaredes med at der etableres markeringer på banen i løbet
af april.
• Spørgsmålet om hvorvidt klubben er opmærksomme på Persondataforordningen,
der træder i kraft 25. maj 2018, besvaredes med et ja, vi er i gang via kurser hos DGU
og ved anvendelse af materiale fra samme.
• Et medlem gjorde opmærksom på at formand og kasserer ikke bør være samme
person, hvortil formanden bemærkede at vi, da økonomi/regnskab varetages af DGA,
ikke har en kasserer.
• Et medlem så gerne den genetablerede fairway bunker på hul 4 bragt tilbage til at
være wastearea. Dette er der dog ikke umiddelbart planer om.
• Der blev stillet forslag om at afholde GF i klubhuset. Bestyrelsen noterer dette, men
må samtidig gøre opmærksom på at der en del praktiske problemer forbundet med
dette. Udover den indlysende pladsmangel (absolut max 110 deltagere), så vil der
være problemer med projektor/lærred og lyd, hvilket bestemt ikke gør formidlingen
til forsamlingen mindre vanskelig.
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•
•

•
•

Foranlediget af demoen af en ny golf scooter i den kommende uge, spurgtes ind til
hvilke regler der kunne tænkes at være gældende for en sådan scooter. Den vil
formodentlig skulle følge samme køreregler som gælder for buggies.
Et medlem foreslog at forsøge at øge presseomtale af problemet vedr. vand på hul 3
i håb om at det kunne sætte lidt fart på processen. Hertil kunne formanden svare, at
der er løbende kontakt med lokalpressen, der forsøger at holde øje med udviklingen i
sagen.
Dirigenten takkede for input omkring afstemningsproceduren og ville have en
opstramning omkring afstemningsproceduren in mente fremover.
Opfordring til alle om at deltage i åbningsmatchen søndag den 15. 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.
Referat og slides der blev brugt under generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden
snarest muligt.

Asnæs d. 25.marts 2018

Preben Senniksen, dirigent
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Regnar Jacobsen, referent
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