
Referat fra ordinær generalforsamling i Dragsholm Golf Club 30. marts 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Ulrik Hemmingsen blev valgt

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Velkommen
Jeg vil godt starte med at byde jer alle sammen velkommen til klubbens 
generalforsamling. 

Året 2013 ganske kort.
Jeg vil starte med at sige at det bliver en kort beretning i år. Det bliver det af flere grunde, 
dels fordi det er et år vi gerne lægge bag os, dels fordi vi allerede har holdt to ekstraordinære 
generalforsamlinger – begge med stort fremmøde og god debat, og endelig fordi vi nu har 
øget informationsniveauet med faste nyhedsbreve, så der er ikke meget der ikke allerede er 
berettet om.

Kort fortalt blev 2013 et år hvor økonomien – som sædvanligt - slugte al bestyrelsens tid. 
Selv om vi burde have startet med stor optimisme (vi havde en ny økonomisk aftale med 
DGA, og en nyansat forretningsfører), så satte en hård vinter og sen åbning af banen, hurtigt 
optimismen i stå. Allerede de første to måneder satte vi kr. 200.000 til i greenfee og dermed 
var vi på hælene fra starten af. Jeg vil som sagt ikke dvæle meget ved de økonomiske 
trængsler – de er omhyggeligt gennemgået på de nævnte generalforsamlinger – og de bliver 
opsummeret senere af Henrik, når han gennemgår regnskabet.

Det jeg vil opsummere er, at året sluttede med endnu en vanskelig forhandling mellem DGA 
og DGC, og som alle ved blev udgangen en aftale, hvor vi nu har et fælles ansvar for at få 
dette projekt til at lykkes. Det blev også en udgang hvor sammenhold og klubånd blev 
dokumenteret på bedste vis, da man på kort tid indsamlede knap kr. 300.000 som sammen 
med ekstra opkrævninger og en hemmelig sponsor fik rejst i alt én million til at styrke 
klubbens økonomi for de næste tre år.

Med dette store arbejde bag os, stod bestyrelsen kun tilbage med 3 mindre problemer som 
indgang til sæsonen 2014:
- en opsagt aftale på restauranten
- en opsagt prokontrakt og proshop
- ingen administrativ løsning for klubbens drift efter opsigelse af vores forretningsfører

Igen skal jeg gøre det kort:
- Ny restauratør, Jan Poulsen Sejberg  Tjek
- Ny Pro og forpagter af Proshoppen, Steve Smith  Tjek
- Ny Forretningsfører, Jan Stavnsbjerg  Tjek



Hvis de tre lige vil rejse sig op, så giver vi dem en stor hånd og et velkommen til.

Klubmesterskaberne
Når vi nu er i gang med at klappe, kan vi ligeså godt liste vores klubmestre op

Klubmestre 2013: 
Slagspil herrer, Nicki Hansen 
Slagspil damer, Camilla Olsen 
Slagspil senior herrer, Robert Todd 
Slagspil senior damer, Helle Topp Nielsen 
Slagsspil veteran herrer, Kurt Holte 
Slagsspil veteran damer, Anne Grete Svare 
Slagspil junior drenge, Martin Staunsbjerg 
Slagspil junior piger, - 
Hulspil herrer, Nicki Hansen
Hulspil damer, Susanne Post 

Stort tillykke til vinderne herfra!

Frivillige i 2013
Så vil jeg gerne sige tak til alle vores frivillige som endnu en gang løfter alle tænkelige 
opgaver i klubben. 

DGU, nyt fra repræsentantskabsmødet
Så kan jeg kan sige at Leo og jeg var til repræsentantskabsmøde i DGU i sidste weekend – 
hvor den største nyhed er at der er skiftet formand med et farvel til Søren Clemmensen og et 
goddag til Jim Staffensen.

Afrunding
Så er det tid til at runde af. Det er også tid for mig at sige tak for denne gang. Efter godt ti år 
i bestyrelsen og tre som formand er det på tide med nye kræfter på posten. Det har været 
hårdt, men også lærerigt og udviklende - tak for nu og pas godt på vores klub.

Tak for jeres opmærksomhed.
 Ingen bemærkninger til formandsberetning

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Henrik Lerfeldt  redegjorde grundigt for det reviderede regnskab. 
Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 



Ad. 4 Budget og fastsættelse af  medlemskontingent og indskud
Kasserer Henrik Lerfeldt gennemgik budget for 2014
Budget vedtaget enstemmigt 

Vedr. medlemskontingent og indskud
Michael Schøning forelagde kontingenter for 2014.Kontingenter er ens for de 
forskellige grupper, da indskud er suspenderet i 2014.
Godkendes af generalforsamling

Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen
a. Vedtægtændring § 4 bilag 2 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 1.måned før dette 
tidspunkt.
Ønskes ændret til:

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  ændringen er  hensyn  til  budgetlægning for 

klubben.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Ad. 6 Forslag fra medlemmer

• Forslag til generalforsamlingen i dragsholm golfclub 2014
Hermed fremsendes forslag til behandling på DGC generalforsamling 2014:
18 huls mesterskabsbanen holdes forsøgsvis åben i vinterperioden 2014-2015 med spil til 
sommergreens når der Ikke er sne/frost på green/fairway, og spil til vintergreens i perioder 
med frost. 
Teestederne på 18 hulsbanen er alle så store, at man sagtens kan bruge ca. 4 m2 til 
vinterteested uden at ødelægge noget til sommersæsonen. Årsagen til forslaget er 
følgende: vi betaler kontingent hele året og mange vil gerne spille hele året, og klubben har  
aldrig forsøgt sig med vinteråben på 18 huls banen. Det må være på tide at forsøge dette 
nu, også set i lyset af den skærpede konkurrencesituation, vil det skæppe godt i 
greenfeekassen, hvis det bliver en mild vinter i lighed med den vi i skrivende stund (9.2.14) 
har i år. De fleste, hvis ikke alle, klubber i vores del af Sjælland, har mere eller mindre åbne 
baner hen over vinteren, og de render således med greenfeeindtægterne over vinteren, 
samt tiltrækker de spillere der går i klubskifte tanker.
Efter første vinter skal det naturlig evalueres om banen tager mere skade end godt er ved 
vinteråbning.

Bestyrelsen bakker op om forslaget. Alle stemte for på nær 3 nej stemmer.
Hjemmesiden skal føres ajour under banestatus.
På spørgsmål om omkostninger blev oplyst ca. kr. 30.000 som forventes at kunne indtjenes 
på greenfee,



Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter
 Udover de af bestyrelsen foreslået var der 2 der ønskede at stille op. Lars Lundby Pedersen 
og Erik Winther. Der blev skriftlig afstemning med 5 navne ,hvor der skulle vælges 3.
Lars Lundby , Alf Mortensen og Anne Grete Svare blev valgt til bestyrelsen.
Regnar Jacobsen og Søren Friis Petersen blev valgt til suppleanter.

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Susanne Post og Peder Pedersen blev revisorer og Jens Fredsgaard blev revisor suppleant

Ad. 9 Eventuelt 
Opfordring til damer at deltage i indsamlingsmatch den 21. april
Forslag om streamer til biler med DGC
Passe på med billigere kontingent til åbent hus
.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og dirigenten blev takket for at styre 
generalforsamlingen så denne forløb i god ro og orden.
Der blev givet en lille gave til afgående bestyrelses medlemmer

Slides der blev brugt under generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmsiden som 
bilag til referat.
.

Dirigent Ulrik Hemmingsen Ref. Anne Grete Svare


	Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab
	Ad. 4 Budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud
	Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen
	Udmeldelse af klubben samt overgang til passivt medlemskab kan kun ske ved udgangen af et kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse mindst 1.måned før dette tidspunkt.
	Ad. 6 Forslag fra medlemmer
	Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter
	Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant



