Dragsholm Golf Club

Generalforsamling
Søndag den 27. marts 2022
Referat
Inden generalforsamlingen sattes i gang åbnede Birthe Rasmussen dagen med at bede alle
fremmødte rejse sig og med et minuts stilhed mindes såvel klubbens som DGAs mangeårige
og trofaste ildsjæl Curt Andersen. Æret være Curts minde.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
Preben Senniksen blev valgt med akklamation.

2. Beretninger om klubbens aktiviteter det forløbne år.
Formand Birthe Rasmussen bød velkommen, herunder ikke mindst til vores nye chef
greenkeeper René Jensen og Mads Bøttger, ny bestyrelsesformand for DGA. Herefter gik
formanden over til fremlæggelse af beretningen for sæson 2021.
A. Beretninger om klubbens aktiviteter 2021.
Året 2021 har ligesom sidste år været plaget af Covid 19 pandemien, dog ikke med lige så
mange restriktioner som sidste år.
I lighed med sidste år har vi fulgt DGUs anbefalinger i forbindelse med de forskellige restriktioner. SuperBrugsen Asnæs åbningsmatch i april måtte aflyses, men den blev heldigvis afholdt i juni. I 2021 kom Klubber i klubben planmæssigt i gang, men uden det sociale samvær i
den første tid, på grund af det indendørs forsamlingsforbud.
Årets generalforsamling måtte udskydes i lighed med sidste år på grund af pandemien og
forsamlingsforbuddet. Det indendørs forsamlingsforbud blev den 11. juni hævet til 100
personer, så det gav mulighed for afholdelse af generalforsamling den 26. juni 2021.
I 2021 kunne Golfens dag afholdes planmæssigt med et rigtig pænt deltagerantal. Spil med
dag var ligeledes rigtig pænt besøgt. Alle besøgende havde en rigtig god dag og har været
meget tilfredse, det kan vi takke vores frivillige hjælpere, der velvilligt stiller op, når vi kalder,
for. Uden jer vil dette ikke kunne gennemføres. Af de fremmødte fik vi 14
prøvemedlemsskaber.
I 2021 har vi igen annonceret via Funnel First, men på grund af pandemien, kom vi først i
gang i juni måned med de første. Vi har opnået et tilfredsstillende resultat. Vi har fået 4 nye
medlemmer og 14 prøvemedlemmer.
Vores begynderudvalg har igen i år haft hænderne fulde. Vi havde prøvemedlemmer der på
grund af pandemien, ikke fik færdiggjort deres begynderprogram i 2020, så de skulle færdiggøres, samtidig med at der kom nye til.
Alle frivillige i begynderudvalget har ydet et rigtig flot stykke arbejde. I har flere gange om
ugen, uge efter uge bakket op omkring dette vigtige arbejde. I har fået struktureret det, så I
følger vores nybegyndere, så de langsomt integreres i vores klub. I skal have stor tak for det
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udførte arbejde, uden jer kunne dette ikke gennemføres. Der venter igen i 2022 vores
begynderudvalg et stort arbejde, da vi igen i år har en del begyndere, der ikke har fået
færdiggjort deres begynderprogram.
Rekrutteringsudvalget arbejder videre i 2022. Vi skal forsøge at få igangsat nye tiltag, som
kan resultere i flere medlemmer, der kan forøge vores golfindtægter.
Frivillige
Udover begynderudvalget, har vi mange frivillige, der gør en rigtig stor og fin indsats. Klubbens trivsel hænger uløseligt sammen med den frivillige kraft, vi har i klubben. Vi vil i bestyrelsen fortsat have fokus på de fællesskabende elementer.
Tak til alle jer frivillige, der i det sidste år har været med til at bære klubben, det er det der
giver os alle lysten og troen på en glimrende fremtid for klubben.
Klubber i klubben
Klubber i klubben kom som tidligere nævnt planmæssigt i gang, men på grund af forsamlingsforbuddet, dog i starten uden efterfølgende socialt samvær. Men denne udfordring er klaret
på flotteste vis af alle jer frivillige, der uge efter uge sørger for at mange føler sig som en del
af klubben og fællesskabet.
Ældresagens golf har været en positiv del af golfklubben. Ældresagens medlemmer nyder det
sociale samvær og hinandens selskab og er mere eller mindre selvkørende.
Tak til alle jer der uge efter uge får klubberne i klubben til at fungere.
Klubbens økonomi
Økonomien har i mange år været en af bestyrelsens vigtigste og største arbejdsopgaver – det
er det stadig – i 2021 har vi valgt at overføre midler til DGA til henholdsvis maling af klubhus
og opsætning af ny hjemmeside i alt 65.000 kr. Herefter kommer vi ud med et overskud på
26.190 kr. imod budgetteret 5.000 kr.
Det har alene været muligt at overføre ovennævnte midler til DGA, idet Erhvervsnetværket
har givet et pænere overskud end forventet. Dette skyldes, at alle de planlagte møder ikke
har kunne afholdes på grund af pandemien. Erhvervsnetværket har ikke ønsket kompensation for de aflyste møder. Der skal lyde en rigtig stor tak til Erhvervsnetværket for dette
tilskud.
Gæld vedrørende indskudsbeviser.
Det er en gæld til klubmedlemmer, der har tegnet et indskudsbevis. Disse indskudsbeviser
kan komme til udbetaling i tilfælde af at klubben får over 1.000 medlemmer eller ved
dødsfald. Det har indtil videre ikke været et problem, men hver gang der kommer krav fra et
bo lyder regningen på 10.000 kr., som er mange penge, der skal tages ud af golfklubbens
likviditet. Så skulle der et år komme mange krav, kan golfklubbens likviditet/eksistens godt
blive udfordret.
Sponsorer
Uden en bred opbakning fra sponsorer ville det være meget svært at drive en golfklub.
Pandemien har begrænset vores Sponsorudvalgs arbejde i året.
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Vi mangler nytegninger vedrørende vores sponsorat med OK Benzin og El. Sponsorudvalget
vil i årets løb lave kampagner i Asnæs Centeret. Skulle der være nogen, der kunne tænke sig
at være en del af dette arbejde, så kontakt Erling Paulsen.
Hvis ikke vi får lavet nytegninger i løbet af året, vil vores sponsorat blive opsagt. Så hvis du
ikke allerede har tilmeldt dig OK Benzin og El, vil bestyrelsen opfordre dig til det. Såfremt du
har spørgsmål vedrørende OK Benzin og El, så kontakt Erling Paulsen, der vil være dig
behjælpelig med tilmelding.
Er der medlemmer, der gerne vil være sponsor, eller kender nogen som kunne tænke sig det,
så er det også Erling Paulsen I skal kontakte.

Erhvervs netværk
Under Sponsorudvalget hører også Erhvervsnetværket. Her mødes erhvervsdrivende fra
lokalområdet 10 gange om året, hvor de udveksler viden. De får derved større kendskab til
hinanden, og der skabes netværk, som de kan bruge i dagligdagen. Medlemmerne af dette
netværk er gode brugere af vores restaurant, og de understøtter derved klubben på mange
måder.
På grund af pandemien, har vi måttet aflyse 4 møder i løbet af året.
Erhvervsnetværksmedlemmerne har ikke ønsket kompensation for dette, så vi har som
tidligere omtalt fået et pænere resultat end forventet. Stor tak til erhvervsnetværket for
dette tilskud.
Lige nu er der ca. 45 med i netværket. I budgettet for 2022 vil der fra netværket indgå kr.
25.000.
Kontrakt med DGA
Samarbejdet med DGA, har i 2021 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.
Vi havde den store sorg at modtage meddelelse om, at DGA’s direktør og daglige leder Curt
Andersen afgik ved døden den 19. august. Vi har efterfølgende haft et godt samarbejde med
Mads Bøttger. Vi blev enige om, at forlænge vores samarbejdskontrakt, så den fortsætter i
sæsonen 2022. Aftalen skal genforhandles senest i september 2022.
DGA har golfanlægget til salg. Ifølge DGA ligger salget meget stille, idet der ikke er købere til
stede. Mads Bøttger har lovet at give en orientering om DGA efter generalforsamlingen.
Medlemmer
Udvikling i medlemstallet
Medlemsgruppe
Fuldtids
9 huls
Long Dist.
Ung Senior
Junior
Passiv Par 3
Flex
Passiv
I alt
2022

2022
316
66
57
7
41
32
72
40
631

2021
298
72
50
7
32
33
78
38
608

2020
271
88
36
4
24
35
70
48
576

2019
299
90
32
7
24
31
74
59
616
Side 3

Som det ses, blev de seneste års negative bølge så småt vendt i 2020, og medlemstallet er
stigende igen i år. Som sidste år har vi udover ovennævnte medlemstal 18 prøvemedlemsskaber, der ikke har fået færdiggjort prøvemedlemsskabet i 2021. De vil blive færdiggjort så
hurtigt som muligt i foråret og så håber vi selvfølgelig på disse prøvemedlemmer vil tegne et
medlemsskab.
Med den alderssammensætning vores medlemsskare har, er det svært ikke at have afgang af
medlemmer, så vores rekrutteringsarbejde, der blev igangsat i 2020, vil blive videreført i
2022, i et forsøg på at få tilført nye medlemmer.
Hvis I som medlemmer hører om nogle der kunne tænke sig at spille golf, så tag endelig fat i
dem. Er det helt nye medlemmer, så husk vi har et rigtig godt begyndermedlemsskab, som de
vil kunne deltage i. Skulle det være medlemmer i andre klubber, så tag dem endelig med
herop, så de kan spille på vores fine bane. Vi kan jo håbe, at den fine bane som vi har fået vil
kunne tiltrække nye medlemmer. I fællesskab vil vi alle kunne bidrage til at vi kan udvikle
vores klub, så vi også fremover kan have en golfklub i Fårevejle.
Fritspilsordning
Forsætter uforandret med Kalundborg og Trelleborg og håber at vi på generalforsamlingen
godkender en fortsættelse i 2023.
Banen
Det langsigtede arbejde med banen er fortsat – men vi har stadig problemer med råger der
hakker i vores greens, og det gør altid forårsarbejdet mere besværligt.
Der har været frivillig hjælp ved propning af greens, rensning af åer og slåning af gærder.
Herudover har der været samlet et team, der ugentligt har kørt med bunkerrive, ordnet
drivingrange, har slået fairways på henholdsvis 9 Hulsbanen og Par 3 banen.
Turneringsspillerne har ugentlig ordnet bunkers for ukrudt, ældresagen har ordnet bunkers
på Par 3 banen. Bænkene er blevet malet, der er lavet nye teeklodser til 9 Hulsbanen, der er
opsat og malet tordenskur. På 9 Hulsbanen mangler vi frivillige til at ordne bunkers for
ukrudt mv.
Alle frivillige skal have stor tak for det arbejde, der er blevet lavet i 2021, uden jer ville vi ikke
kunne have en så fin bane, som vi har.
Vi har haft store udfordringer i årets løb, da Finn og Dennis begge ønskede at stoppe og Leif
fik hjertestop med deraf lang sygeperiode. Steve skal have rigtig stor tak for det store arbejde
han har gjort for at få det hele til at køre. 1. november blev René ansat som ny chefgreenkeeper.
Hen over vinteren er der blevet lavet et rigtig stor stykke arbejde med dræning, rensning af
søer, beskæring og fældning af træer, roughen er slået mv. Banen står rigtig flot og vi glæder
os til at se den udfolde sig hen over sommeren.
Uffe står for frivillige til banen. Han vil fremover have arbejde til frivillige hver uge mandag og
onsdag. Så skulle du ikke allerede være en del af dette team, så tal med Uffe, så er jeg helt
sikker på at der også vil være arbejde til dig. Jo flere frivillige, der er til dette arbejde, jo nemmere vil det være at lave en turnus plan, så man ikke skal møde ind hver uge eller hver gang
der er arbejde på banen.
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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 (fjerne affald
på tee sted, rette nedslagsmærker på green samt kontrol af bunkers). Alt sammen for at sikre
bedre bunkers/green kvalitet.
Dette arbejde har været en succes, derfor viderefører vi dette her i 2022. Jeg har en liste her,
hvor I alle kan se hvilket hul I er ambassadør for. Listen vil efter generalforsamlingen blive
hængt op på opslagstavlen. Husk det er ikke for at genere jer, men det er for, at vi alle kan
have en god oplevelse, hver gang vi spiller.
Restaurant
Vi har et godt samarbejde med vores restauratør Charly. Både gæster og medlemmer kan
enten nyde en forfriskning eller måske nyde et dejligt veltilberedt måltid. Vil du ikke spise i
restauranten er der også mulighed for Take away.
Vi skal alle huske at give Charly besked i god tid om vores arrangementer. Skal vi lave aftaler
med Charly om vores arrangementer, så kontakt Charly og blive enige om et tidspunkt der
passer begge parter, så I kan mødes og i fred og ro lave jeres aftale.
Klubmesterskaber
Som vanligt har klubben afholdt klubmesterskaber og i 2021 gav det følgende klubmestre:
Klubmestre 2019
SLAGSPIL
Damer
Damer – veteran
Herrer
Herrer – senior
Herrer – veteran
Herrer – superveteran
HULSPIL
Damer
Herrer

Iben Tveen Jessen
Birthe Øland
Thomas Røntved
Sean Mc Carthy
Palle Larsen
Peter Vestergaard
Marianne Adolfsen
Thomas Røntved

Danmarksturneringen
I 2021 havde vi tilmeldt 2 hold i Danmarksturneringen – 1 herrehold og 1 seniormix hold.
I 2022 er der igen tilmeldt 2 hold i Danmarksturneringen – ligeledes et herrehold og et
seniormix hold.
Regionsgolf
Her havde vi 5 hold der deltog i forskellige rækker i 2021.
I 2022 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 damer, for
at kunne udvide med flere hold.
Turneringer
På grund af pandemien, blev SuperBrugsen Asnæs åbningsturnering i foråret aflyst. Der blev
dog mulighed for afholdelse den 27. juni. Alle øvrige turneringer blev afholdt planmæssigt.
Dog blev de 3 første turneringer afholdt med løbende start på grund af Covid 19 forsamlingsforbud.
2022
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Når vi tager Covid 19 situationen i betragtning, anses deltagelsen i de enkelte turneringer for
tilfredsstillende. Sponsorer og deltagere skal alle have stor tak for den uvurderlige opbakning
I giver os, uden jer kunne vi ikke afholde nogle turneringer. Vi håber, at vi i 2022 kan opnå en
mere almindelig sæson uden de evindelige restriktioner, som de tidligere år har været plaget
af.
I 2021 har vi været vært for D-Tour, DGU junior tur. Mange af jer hjalp som frivillige. Det er vi
og DGU meget taknemlige for og der blev også uddelt ros til alle fra DGU.
I skal alle have stor tak for det store arbejde som I alle har lagt i det. Uden jeres hjælp ville vi
ikke kunne afholde sådan et arrangement.
Vi har været vært ved Segaf turneringen for seniorer 50+ den 24. og 25. juli 2021, og de
kommer igen den 23. og 24. juli 2022.
Husk disse datoer i 2022:
• Åbningsturnering – DGC Superbrugsen Asnæs - søndag den 10. april 2022
• HF Forsikring Open – søndag den 15. maj 2022
• Bechs menswear Open – søndag den 11. juni 2022
• Curt Andersen Open v. Steves Golf Akademi – lørdag den 10. juli 2022
• Sommerfest – lørdag den 20. august 2022
• Klubmesterskaber slagspil – lørdag den 27. og søndag den 28. august 2022
• Klubmesterskaber hulspil – lørdag den 17. og søndag den 18. september 2022
• Afslutningsturnering – Restaurant Bothwell – søndag den 16. oktober 2022

Tordenskur
Det tordenskur, som vi i 2020 fik tilskud til af fonden for Sparekassen Sjælland, har vi fået
bygget i 2021 (mellem hul 13 og hul 18), så nu er der også mulighed for at komme i ly på bag
ni.
Men det allervigtigste i 2022 – det står I som medlemmer for, som frivillige – det er jer der
skaber fællesskaber ved jeres deltagelse og opbakning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Klubbens formand Birthe Rasmussen gennemgik regnskabet.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet som formanden besvarede på grundig vis.
Efterfølgende blev det reviderede regnskab godkendt.
Spørgsmål til budget og fastlæggelse af kontingent:
• Hans Jensen spurgte om hvad udgiftsposten Drivingrange på 93.250 kr. dækkede
over.
o Formanden henviste til at denne udgift er fastlagt iht. brugeraftalen med
DGA.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
Birthe Rasmussen fremlagde budget for 2021.
Budgettet blev efterfølgende vedtaget enstemmigt af forsamlingen.
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•

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.
•

Derudover foreslår bestyrelsen et kontingenttillæg på kr. 100,00 for alle Senior medlemmer for 2023. 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 2022. Forhøjelsen sker dog kun under forudsætning
af accept af en ny fritspilsaftale for 2023 fra såvel Kalundborg Golfklub som
Trelleborg Golfklub.

Kontingenttillægget for Senior medlemmer for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen.
a. Forslag om fritspilsordning for 2023 med Trelleborg GK og Kalundborg GK.
Ad a: dette forslag blev behandlet og vedtaget under punkt 4.

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.
Valgt til bestyrelsen blev:
Birthe Rasmussen
Mogens Christiansen
Carl Peter Mulvad Jensen
Uffe Lønborg Rasmussen
Valgt til bestyrelsessuppleant blev:
Lars Jessen

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant.
Valgt til revisor blev:
Niels Kjølbæk
Valgt til revisorsuppleant blev:
Knud Jensen
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9. Eventuelt
Mads Bøttger, ny bestyrelsesformand for DGA, gav en god briefing omkring DGAs syn på den
fremtidige situation for golf i Fårevejle. Opsummeret kan man fastslå at der pt. ikke umiddelbart er udsigt til et salg af anlægget. Dette også set i lyset af at DGA ikke ønsker at sælge for
enhver pris. DGA har, ligesom DGC, et ønske om at anlægget også fremover skal fortsætte
som et golfanlæg.
Herudover blev der under eventuelt rejst forskellige emner og spørgsmål af de tilstedeværende medlemmer, herunder bl.a.:
•

•

•
•

Tour de France, hvor formanden kunne oplyse at forsøget på at danne en komite til
at udklække ideer og forslag, var strandet på manglende tilmeldinger. Vi har i
samarbejde med Borgerforeningen og den lokale boldklub søgt om at få del i nogle af
de kommunale midler, der er afsat til at realisere diverse ideer. Om vi får tildelt
midler fra denne pulje vides endnu ikke. Et forslag i denne forbindelse gik på om
greenkeeperne måske kunne klippe nogle cykel-figurer på banen/drivingrange.
Hvorfor var de fleste af de nye biodiversitetsområder allerede blevet sløjfet igen?
Her kunne Steve præcisere at der som nævnt sidste år var tale om et forsøg.
Samtidig kunne vi konstatere at majoriteten af medlemmerne tilsyneladende ikke var
voldsomt begejstrede for de røde pæle med grøn top. Derfor er disse områder nu
reduceret til et område Hul3 og mellem Hul 16 og Hul 18.
Opfordring til alle om at deltage i åbningsmatchen søndag den 10. april. Tilmelding er
åben i Golfbox.
Husk Golfens dag d. 24. april. Inviter familie, venner, bekendte mv. og deltag
samtidig som frivillig.

Erling Paulsen havde ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet efter denne generalforsamling, hvorfor formand Birthe Rasmussen benyttede lejligheden til at takke Erling for lang
og tro tjeneste i bestyrelsen og overrække en lille erkendtlighed i form 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. 28. marts 2022

Preben Senniksen, dirigent
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Regnar Jacobsen, referent
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