
Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 21. marts 2017. 

 

Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes : 

Ole Espersen, Britta Jensen, Frank Westmann Hededam, Bjarne Hjulmand, Sanna Joensen, Else Brooker og 

Ann Larsen. 

Der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.  De mindedes i stilhed. 

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent 

Per Nykjær blev på forslag fra bestyrelsen valgt. 

Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 130 medlemmer og 

medtaget 33 fuldmagter. I alt 163 stemmeberettigede. 

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse 

udvalg. 

Formandens beretning v/Vini Lindhardt. 

Ved sæsonstart besluttede bestyrelsen to overordnede pejlemærker for arbejdet i sæson 20/17; 

• At den negative udvikling af medlemstallet vi havde set over en årrække skulle vendes, i først e 

omgang med henblik på at fastholde det medlemstal vi havde ved udgangen af 2016 

• At konsolidere klubbens økonomi, således at vi over en 3 til 5 årig periode kunne klare driften uden 

den nuværende kassekredit. 

Disse to pejlemærker har været retningsgivende for arbejdet med bl.a. rekruttering af nye medlemmer, 

aktiviteter for nuværende medlemmer, tiltrækning af gæster, stigende involvering af frivillige i klubbens 

opgaver, omlægning af køkken/cafedrift og reduktion af sekretariat.  

 

Udvikling i medlemstal i perioden 2012-2016 og forventning til 2017 

Fra 2012 til 2015 har medlemstallet været kraftigt faldende. Denne udvikling er tilnærmelsesvis stoppet fra 

2015 til 2016. Selv om vi har rekrutteret 80 nye medlemmer i 2016, har afgangen været større og vi når ikke 

helt målsætningen. 

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer -  tabel.1. 

Pr. 31.12. 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktive 853 795 762 678 666 

Passive 245 236 226 220 220 

 

Væksten af nye aktive medlemmer er kommet blandt de 0-25 årige og 25 til 59 årige. Dette modsvares 

desværre af at en stor del af de passive medlemmer er mellem 25 og 59 år. 

 

 



Udviklingen i aldersfordeling – tabel 2. 

Pr. 31.12. 2012 2013 2014 2015 2016 

0-24 år 77 77 77 64 73 

25-59 år 298 298 279 242 256 

60 år og opefter 420 420 406 372 347 

 

Rekrutteringen af nye medlemmer har været understøttet af 3 åbent hus arrangementer, Golfens Dag, 

Åbent hus-familiedag og Spil med. Arrangementerne blev alle afviklet med stor deltagelse af frivillige, der 

både demonstrerede spil og præsenterede klubbens liv. Der var et godt fremmøde og effekten var større 

end tidligere år. Forberedelse og god organisering på dagen er en forudsætning for succes. Det udvikler vi 

videre på fremover. Begynderaftnerne har været godt besøgt.  

Hvis medlemstallet ultimo 2015 skal opretholdes ved udgangen af 2017, svarende til den fastlagte 

målsætning, forudsætter det, at der skal rekrutteres 79 fuldtidsmedlemmer i løbet af 2017, svarende til 

rekrutteringen og udviklingen i 2016. 

 

Hvad skete der for medlemmerne i 2016/17 

For klubbens medlemmer var der i beretningsåret de traditionelle aktiviteter i form af sponsormatcher og 

klubbernes omfattende aktiviteter. Der henvises til udvalgenes beretninger. 

Regelundervisning er sædvanligvis ikke noget golfspillere strømmer til. Men da vi i marts 2016 havde 

inviteret Brian Oswald til at holde en regelaften var klubhuset stuvende fyldt. Det blev en meget 

underholdende og lærerig aften. Derfor afholdes en tilsvarende aften 7. marts 2017. 

Røsnæs Open blev afviklet med 22 hold og gav omfattende aktivitet både sportsligt og socialt. Der lå et 

stort arbejde for sponsorer, ansatte og frivillige i at få dette arrangement til at lykkes så godt som det 

gjorde.  

Klubmesterskabet trak desværre ikke mange deltagere og meget få tilskuere. Desværre ikke et nyt 

fænomen. Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre konceptet for klubmesterskabet i 2017, så det afvikles 

over to fulde weekender og med såvel hulspils- som slagspilsmestre i alle rækker. Om det er løsningen må 

vi evaluere efterfølgende. 

Af nye initiativer fra klubbens side kan nævnes fællestræning to gange om ugen, Frit Spil aftalen med 

Trelleborg Golfklub, Fyraftensgolf, 9- hullers match onsdag aften og Festuge match. Sidstnævnte med 

begrænset succes, så det ændres i 2017. 

Bestyrelsen har haft et ønske om åbenhed i forhold til medlemmerne og har derfor udsendt et antal 

Nyhedsbreve. Vi har næppe fundet den endelige form endnu, da nyheder ved flere lejligheder via de sociale 

medier er kommet rundt til nogle af medlemmerne før Nyhedsbrevene er udsendt.  

 

 

 



Greenfeegæster og gæster på par 3 banen 

Ved sæsonstart kunne vi åbne for nye modtagelokaliteter for greenfeegæster og andre i den gamle pro-

shop. En gruppe af frivillige har i weekenderne i sæsonen bemandet funktionen og ydet service på banen, 

til meget stor tilfredshed hos vores gæster.  

Som forsøgsordning introducerede vi i juni 2016, at medlemmerne kunne tage gæster med på par 3 banen 

uden betaling af greenfee.  Der har været positive tilbagemeldinger på denne ordning og bestyrelsen har 

besluttet at fortsætte ordningen, så et medlem fremover kan have en gæst med på par 3 banen. 

 

Banen, træningsfaciliteter og klubhusets omgivelser 

Banen har igen i år været udfordret af vejret. Og denne gang af en lang periode midt på sommeren uden 

regn. Det giver særlige udfordringer på hul 10, 12 og 13, hvor der er dannet et tykt ”filtlag” der hæmmer 

græsvæksten. Der blev indkøbt et brugt vandingsanlæg, som skulle afhjælpe de værste skader. Der er flere 

bud på hvordan udfordringen kan imødegås. Bestyrelsen har besluttet at udsætte beslutningen herom til 

vores nye chefgreenkeeper Jaimie Stierling har lært banen og kende og kan komme med konkrete forslag. 

En gruppe af frivillige har i 2016 stået for en stor del af opsamling af bolde på drivingrange, mens en mindre 

del er håndteret ved lønnet indsats. Gruppen af frivillige har påtaget sig hele opgaven i 2017. Der arbejdes 

op til sæsonstart på at få renoveret den gamle traktor, så den er fuldt funktionsdygtig. Der er forskellige 

holdninger til hvor længe traktoren kan holde. Afgørende er, at gruppen der samler op mener den er 

funktionsdygtig. 

Mange af os kan konstatere, at klubhusets omgivelser er imødekommende og meget velholdte. Det kan vi 

takke ”fredagsholdet” for. Igen en gruppe frivillige – flere der også indgår i nogle af de øvrige opgaver der 

løses af frivillige – der fast om fredagen i sæsonen passer terrasse, gård og øvrige omgivelser ved klubhuset. 

Og også giver en hånd med ved større nedklipningsopgaver. 

 

Ændringer i cafe-/køkkendrift og sekretariat 

Personalet i cafe/køkken valgte at fratræde deres stillinger pr. 1. oktober 2016. Det gav nogle udfordringer i 

forhold til afviklingen af afslutningsarrangementer og de sædvanlige vinteraktiviteter. Alle, i særlig grad 

klubberne i klubben, har bidraget til at situationen ikke påvirkede arrangementerne for medlemmerne. 

Bestyrelsen besluttede i forlængelse af situationen at bortforpagte cafe-/køkkendriften, incl. rengøring af 

klubhus m.v. pr. 1. marts 2017. Den primære begrundelse er at vi som bestyrelse ikke er i besiddelsen af 

den professionalisme, der skal til at stå for driften af cafe/køkken.  I alt 5 interesserede bød på opgaven. 

Steen Bojko er valgt som vores nye forpagter og han vil sammen med sin hustru Marianne Bojko stå for den 

daglige drift og de arrangementer der afvikles.  Cafeen, som har fået navnet Golfcafeen Røsnæs, åbner 2. 

april 2017 i forbindelse med åbningsmatchen. 

I forhold til sekretariatet har bestyrelsen besluttet at omlægge de opgaver, der hidtil har været varetaget 

på bedste vis af vores sekretær. Nogle opgaver bortfalder som følge af bortforpagtning af køkkenet mens 

de resterende opgaver fremover varetages af pro/klubmanager og flere bestyrelsesmedlemmer.  Charlotte 

har haft sidste arbejdsdag den 16. marts 2017. Sekretariatet vil fra den 27. marts være åbent for telefoniske 

og personlige henvendelser fra mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 9.00 -11.00.  



 

Vækst i frivilligt arbejde 

Som ovenstående indikerer varetages en række af klubbens kerneaktiviteter ved frivilligt arbejde fra vores 

medlemmer. Det skylder vi dem alle en stor tak for. Omfanget har været stigende og karakteren har ændret 

sig fra at være kortere ad hoc opgaver til egentlige driftsopgaver. Det er en stor styrke for klubben, at vi har 

så mange meget engagerede medlemmer. Da vi sidst på sommeren afviklede en match for de medlemmer, 

der bidrager med frivilligt arbejde indbød vi i alt 70 medlemmer. Det er helt unikt i forhold til mange andre 

golfklubber. 

Samtidig med at vi kan glæde os over den store frivillighed, skal vi være opmærksomme på, at det stiller 

nogle nye krav til såvel bestyrelsen som alle de, der ikke deltager i det frivillige arbejde. 

Budgetarbejde  

Hen over efteråret har bestyrelsen arbejdet intensivt med tilpasning og reduktion af klubbens budget 2017-

19. De væsentligste tiltag er at frivillige varetager boldopsamlingen og udgiften hertil udgår, udgiften til 

cafe-/køkkendrift udgår som følge af bortforpagtning, der er mulighed for releasing af købte maskiner, 

udgiften til sekretær udgår, idet opgaverne er fordelt mellem pro/klubmanager og bestyrelsens 

medlemmer og udgiften til rengøring af klubhus m.v. er reduceret væsentligt, da forpagter af cafe/køkken 

skal varetage denne opgave i sæsonen. 

Nærmere herom følger i det udsendte budget 2017-19. 

Tak til udvalg, frivillige og sponsorer 

Til sidst en tak for arbejdet og støtten fra medlemmer i udvalgene, bestyrelsen, de frivillige og sponsorerne. 

 

Beretning fra Matchudvalget v/Albert Balking: 

8 matcher ca. 80 deltagere pr. match. D-række ingen succes. Røsnæs Open var en succes med godt vejr og 

pænt deltagerantal. 

Beretning fra Baneudvalget v/Kim Bjørn: 

Stor tak til greenkeeper. Store udfordringer med banens huller pga. stort filtlag.  Vi har fået nye øjne på 

vores bane – Jamie. Vi ser hvad han siger. Søger mandskab til banen – vikarhjælp. 

Jamie blev præsenteret sammen med Morten som er ny elev på banen. 

Beretning fra Junior- og eliteudvalget v/Vini Lindhardt: 

35 juniorer har i den forgangne sæson deltaget i de kendte og traditionsrige aktiviteter og juniorerne har 

været flittige til at deltage i matcher i kredsen og JDT. Desværre er der kun få piger, så i den kommende 

sæson når vi skal arbejde på at tiltrække juniorer vil vi særligt have fokus på flere piger som nye 

medlemmer. Opstart med informationsmøder lørdag den 25. marts 2017. 

 Beretning fra Husudvalget v/Ole Pedersen: 

”Fredagsgutterne” laver praktiske ting omkring huset og hvor der er brug for en hånd.  



 

Begynderudvalget v/Steen Thorsen: 

I begynderafdelingen har vi ført 39 nye medlemmer igennem regelundervisningen med afsluttende 

regelprøve. 

Efterfølgende har disse medlemmer haft mulighed for at komme ud og spille , i starten på hullerne 10-18 

sammen med vores hjælpere, og når de så har vist os at de kan klare sig, har de fået udleveret det 

eftertragtede bagmærke så de også kan spille på banen på andre dage end onsdag aften. 

En stor tak til Karl Hansen og Hans Peter Sørensen for deres trofaste arbejde om onsdagene. 

Ligeledes en stor tak til alle jer frivillige medlemmer som trofast møder op om onsdagen og hjælper de nye 

rundt på banen og viser dem hvorledes golfreglerne virker i praksis. 

Det er dejligt at vi lukker hullerne 10-18 onsdag aften så vores nye medlemmer får en rolig introduktion til 

golfspillet. Jeg tror også at vi dækker et behov hos en del medlemmer for at kunne spille 9 huller denne 

aften, og jeg vil godt samtidig slå et slag for at alle øvrige medlemmer kan deltage i ”fyraftensgolf” om 

onsdagen hvor man kan spille hul 1-9 fra ca. kl. 18.00. 

 

Spørgsmål til beretningerne: 

Annelise Schjeldal spurgte om der nu vil blive krav om øget frivillighed i klubben? 

Svar – Vi skal blive bedre til at koordinere de arbejdsopgaver der er ved vores arrangementer. Vi skal 

endvidere være opmærksomme på når vi kommenterer på det arbejde der udføres, at meget gøres af 

frivillige og at vi viser respekt for det. Ellers ophører frivilligheden. 

Henrik Nielsen, nyt medlem – 79 nye medlemmer men mange har forladt os. Har vi lavet en undersøgelse 

om hvorfor? 

Svar – Golfspilleren i centrum (modul i Golfbox) kan bruges men det koster kr. 6000 om året. Meget stor 

afgang i midtergruppen 25-59 år. Det virker bedst at rekruttere blandt/i familien. Bestyrelsen er meget 

optaget af bevæge grunde for både udmeldelser og indmeldelser. 

Lars Fiala, nyt medlem – Ros til klubben, til Thomas, Steen og Charlotte. Er blevet taget godt i mod i 

klubben. Har været medlem af andre klubber men har aldrig før oplevet en tilsvarende god modtagelse. 

Simon Lindorf – Omlægning af sekretariatet – hvem skal styre det? 

Svar – Besparelse ca tkr. 90 Thomas skal styre og bestyrelsen har ansvaret. 

Jack Brændemose – Har vi ressourcer til at lave ændringer på banens huller. Har vi en buffer til det? 

Svar – Vi får Jamie til at forske i sagen. Bestyrelsen har meget stort fokus på banen og dens stand. 

Bent Brændemose – Vi bør ansætte en proff. greenkeeperstab i stedet for frivillig arbejdskraft? 

Svar- Det er lønnet arbejdskraft der skal bruges til banen ikke frivillig/gratis arbejdskraft. 

Anne Lise Schjeldal efterlyste en beretning fra økonomi-og budgetudvalget og forelagde den selv. Var ikke 

tilfreds med den måde udvalget havde fungeret på og gav nogle eksempler herpå. 



Formanden og udvalgenes beretning blev efterfølgende godkendt. 

 

Ad. Pkt. 3. Det reviderede regnskab er udsendt på mail til medlemmerne den 10. februar 2017. 

Jes Clausen gennemgik hovedtallene. 

Simon Lindorf:  Udestående fordringer i form af kontingenter. Er disse hos nuværende medlemmer ? 

Vini Lindhardt:    Ja, vi har medlemmer der er i restance. Vi arbejder hele tiden på at inddrive disse. 

Anne Lise Schjeldal: Hvis vi ikke havde solgt maskiner havde vi haft et underskud på 100.000.- kr. 

Regnskabet blev godkendt med 8 stemmer imod. 

 

Ad. Pkt. 4. 

Bestyrelsen fremlægger budget for 2017-2019.   

Bestyrelsen foreslår følgende årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2017.  

Ingen ændringer i forhold til 2016: 

• Seniorer – 5.400 kr. 

• Junior - 1.300 kr. 
Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode. 

• Studerende/yngling – 2.500 kr. 

• Puslinge – 400 kr. 

• Passive – 500 kr. 

• Prøvemedlemmer – 1.250 kr. 

• Indskud – 0 kr. 

• Boldabonnement – 170 kr. 
 

Budgettet for 2017,2018 og 2019 blev gennemgået. 

Arne Kamstrup pointerede, at det nok var en god ide at forelægge en balance i budgettet. 

Anne Lise Schjeldal gjorde opmærksom på at vi ikke betaler for lys, el , vand samt leje. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Bo Bøgelund foreslog en forhøjelse på 20 %. Dette forslag blev som det mest vidtgående sat til afstemning 

først. For stemte 6, imod stemte 145, 12 undlod at stemme. Forslaget bortfaldt. 

For bestyrelsens forslag stemte 149, imod stemte 1, 13 undlod at stemme. De foreslåede kontingentsatser 

var hermed godkendt. 

 

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen 



Udvidelse af passives ret til spil mod at købe 3 greenfee billetter til egen bane. Dette er en 

vedtægtsændring. 

Er en sådan spiller forsikret?  Dette bliver undersøgt. 

Kan en ikke-golfspiller melde sig ind og dermed få lov til spil på banen? 

Svar: nej. 

Hvilken alder har de passive? Dette undersøges. 

For forslaget stemte 150, imod stemte 6, 7 undlod at stemme. Forslaget blev hermed vedtaget.  

Da der er tale om en vedtægtsændring indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til endelig 

godkendelse af forslaget. 

 

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne:   

Indførelse af flexmedlemsskab. 

Arne L. Jensen motiverede forslaget:  En pæn indtægtskilde for klubben. 

Formanden gav svaret fra bestyrelsen: Vi mener at forslaget både indeholder øgede indtægter og et 

indtægtstab ved medlemmer der skifter medlemsstatus.  Og at sidstnævnte er størst. Pga denne 

økonomiske risiko kunne bestyrelsen ikke anbefale forslaget. For forslaget stemte 10, imod stemte 138 og 

15 undlod at stemme. Forslaget bortfaldt. 

Udgift til træner og klubmanager. 

Udgift til træner og klubmanager må maksimum udgøre 185.000 kr. for 2017. 

Anslået økonomi:  En besparelse på  kr.200.000. 

Med ca. 550 seniormedlemmer har klubben ikke råd til en fuldtids golftræner/manager.“ 

Birthe Christensen:  Vi kan da ikke have en klub uden træner! 

Dirigenten fastslog, at dette forslag ikke kunne komme til afstemning da generalforsamlingen ikke kan 

tilsidesætte bestyrelsens kompetence i forhold til at disponere budgettet. 

Forslaget blev derfor ikke sat til afstemning. 

 

Ad. Pkt. 7 valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Albert Balking, Steen Thorsen, Mogens Pedersen og Vini Lindhardt var på valg. 

Mogens Pedersen genopstillede ikke. 

Lars Bagge og Hans Peter Sørensen opstillede som kandidater til bestyrelsen. 

Skriftlig afstemning om 4 bestyrelsesposter. I alt 150 afgav deres stemme. 

 Vini Lindhardt, Steen Thorsen, Lars Bagge og Hans Peter Sørensen blev valgt. 



Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen: 

Lars Bagge og Max Antoni var på valg. 

Max Antoni og Erik Mortensen blev valgt. 

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant: 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer. 

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant. 

 

Disse blev genvalgt. 

 

EVT: 

Christian Petersen: Hvad er bestyrelsens fremtidsplaner? 

Vini Lindhardt: Vi prøver at reducere vores udgifter kraftigt og dermed styre og optimere økonomien. 

 

Morten Holmelin: Kontingent og sponsorindtægter ? 

Vini Lindhardt: Vi prøver at fastholde medlemstallet. Angående sponsorindtægter er vi meget 

ambitiøse. 

 

Bent Brændemose:  I har jo allerede hævet kontingentet ved at lukke banen et halvt år! 

 

Jan Døj: Er der ingen indtægt (forpagtningsafgift) fra køkkenet? 

Vini Lindhardt:  Vi har valgt en etårig aftale og må se om det skal ændres til næste år. 

 

Simon Lindorf: De betaler da en stor afgift -  rengøring 

 

Bent Brændemose:  Er alle aftaler på plads?   Svar:   Ja 

Frank Hansen:  Må der afholdes fester el. arrangementer? Svar: Ja, der kan holdes arrangementer for 

medlemmerne, men en eller anden golfrelation. Men ikke for udefrakommende. 

Per Hommelgård: Vil I lave banekontrol? 

Vini Lindhardt: Vi har diskuteret det, men mener vi er en klub med høj tillid indbyrdes. 

 



Angående passive der spiller på banen: 

 Hvad siger DGU? Forsikringer? Vil de genere de aktive medlemmer? 

Vi bestemmer selv over vores egen bane. De øvrige tvivlsspørgsmål bliver undersøgt. Erfaringerne med 

passive på banen vil blive taget det op til næste generalforsamling. 

 

Dirigenten takkede afslutningsvis for en generalforsamling i god ro og orden. 

 

 

For referat:  

Steen Thorsen 27. marts 2017 

Godkendt af Per Nykjær 

Dirigent 27. marts 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


