REFERAT
fra generalforsamling i Smørum Golfklub torsdag den 21. marts 2019
i Ledøje-Smørum Sportscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum, Mødelokale 1.
Referent: Tuula Undall

INDKALDELSE:
I henhold til §4 i Smørum Golfklubs vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med
følgende dagsorden i henhold til §5:
1. Valg af dirigent
1a. Valg af stemmetællere.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og valg af stemmetællere.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.
5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Forslag fra medlemmer.
Det fremgår af vedtægterne, at forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar.
Forslag stillet af 120-62628 Ole Mommer
Fra: OLE MOMMER
Sendt: 8. november 2018 12:30
Til: Info <info@smorumgolf.dk>
Emne: Til bestyrelsen ønske om Kontingent forhøjelse
Jeg ved, at dette er meget før deadline, men i dag under vores runde var dette punkt oppe at vende.
Jeg ønsker, at følgende punkt kommer på dagsorden og bliver sat til afstemning på først kommende
generalforsamling.
Punkt til dagsorden: Kontingent forhøjelse med kr. 500 for 2019.
Med venlig hilsen,
Ole Mommer
Bestyrelsen stiller et modforslag
Bestyrelsen stiller et modforslag om, at årskontingentet stiger fra første januar i henholdsvis 2019 og 2020
(med 300,- kr. pr. år). Forslaget er begrundet i klubbens negative egenkapital, pressede likviditet og ønske
om fortsat vedligehold, udvikling og investering i baner og spilmuligheder. I dag har klubben stort set et nulresultat efter momsrefusion og afskrivninger. Hvis ikke vi skal indføre besparelser, ser bestyrelsen sig
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nødsaget til at hæve kontingentet.
Til sammenligning er det årlige kontingentet (uden indskud) i nærliggende golfklubber:
Smørum:
7.050,- kr.
Hjortspring: 8.370,- kr.
Mølleåen:
7.800,- kr.
Furesø:
9.100,- kr.
Værløse:
8.800,- kr.
CGC:
7.500,- kr.
Værebro:
6.800,- kr.
Bestyrelsen finder, at med vores faciliteter, antal baner og huller, vil det stadig været et meget rimeligt
kontingentniveau, der fortsat gør SGK konkurrencedygtig overfor omkringliggende golfklubber.
Kontingentsatser:
Nedenfor vises nuværende kontingentsatser, Ole Mommers forslag til kontingentsatser og bestyrelsens
modforslag til kontingentsatser (de viste kontingentsatser er gældende for et fuldtidsmedlem):

2018:
2019:
2020:
2021:

Nuværende:
7.050,- kr.
7.050,- kr.
7.050,- kr.
7.050,- kr.

Ole Mommers forslag:

Bestyrelses modforslag:

7.550,- kr.
7.550,- kr.
7.550,- kr.

7.350,- kr.
7.650,- kr.
7.650,- kr. og så fremdeles

Bestyrelsens kontingentstigning er ens i beløb for alle fuldtids-, 9-huls-, hverdags-, og intermediate
medlemmer. Ungdom og studerende reguleres med 50%, dvs. 150,- kr. pr. år. (2019 og 2020).
Kontingentsatser for 2019 er som følgende:
Medlemstype
Fuldtidsmedlemmer:
Hverdagsmedlem:
9-huls medlem:
Intermediate:
Ungdom u. 24 år:
Studerende u. 30 år og gyldigt studiekort:
Passiv:

Nuværende
7.050,- kr.
5.300,- kr.
5.300,- kr.
3.000,- kr.
2.000,- kr.
2.000,- kr.
850,- kr.

Ole Mommer
7.550,- kr.
5.800,- kr.
5.800,- kr.
3.500,- kr.
2.500,- kr.
2.500,- kr.
850,-kr.

Bestyrelsen
7.350,- kr.
5.600,- kr.
5.600,- kr.
3.300,- kr.
2.150,- kr.
2.150,- kr.
850,- kr.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg til bestyrelsen er:
Henrik Nielsen, modtager genvalg
Rikke Birketoft, modtager genvalg
Jens Kusk, modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg til Henrik Nielsen og Rikke Birketoft og foreslår nyvalg af Peter
Møller (Peter Møller har været suppleant i bestyrelsen siden 2017).
Alle kandidater var på forhånd opfordret til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen
opfordrede til, at kandidaten kom med en 2. min. præsentation til motivering af deres kandidatur.
9. Valg af suppleanter i bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Tuulia Kofoed Svarø
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10. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede revisorer
11. Eventuelt
Bestyrelsen den 5. marts 2019
Peter Borregaard,
Formand
Vedhæftet findes: Årsrapport 1. januar – 31. december 2018 og budget 2019.

GENERALFORSAMLING:
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent.
Ole Markussen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 1 a Valg af stemmetællere:
Kim Tage Andersen, Henrik Bjerring og Tuula Undall blev valgt
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formandens beretning for 2018. Generalforsamlingen 21. marts 2019
I 2018 fortsatte bestyrelsen den planlagte linje for at skabe en solid funderet golfklub med gode bane- og
medlemsforhold.
Ligesom det foregående år var 2018 et rigtig travlt år, hvor bestyrelsen fortsatte arbejdet med at skabe
gode forhold i en god klub. I 2017 startede vi med at ændre vores organisation, så den kunne leve op til
vores krav. Det gav megen turbulens i starten af 2018, hvor ikke mindst vore sponsorer var afventende
overfor, hvordan det kom til at se ud fremover.
Med ansættelse af Tuula Undall og Henrik Bjerring har vi opkvalificeret vores sekretariat betydeligt, og vi
har nu helt styr på økonomi og medlemsservice. Som året gik, blev det mere og mere klart, at vi også var
nødt til at finde en ny direktør/golfmanager. Vi tog afsked med vores golfmanager syvende september
2018, og var heldige, at Keld Østergaard Christensen var i stand til med kort varsel at træde til som
konstitueret golfmanager.
I bestyrelsen arbejder vi med at skabe en ledelse og daglig drift, som er stabil, har fuld styr på økonomien
og indsigt i medlemmernes forventninger, samt forstår vores baner, golfens og klubbens DNA. Vi arbejder
med at lave tydelige og veldefinerede retningslinjer, så alle ved, hvad der skal gøres, og hvad der kan
forventes. Det gælder både for udvalg, forretning og øvrige forhold i klubben. Som en del af dette har vi
øget informationsniveau og indsigt bl.a. ved opsætning af nye informationsskærme, lave stort glasparti ind
til administration og sekretariat, således at der bliver kortere mellem os medlemmer og ”klubben”.
Når vi åbner banerne for 2019 sæsonen, vil der også være helt ny skiltning på banerne. Og vi er gået bort
fra at anvende farvemarkering ved tee-stederne, så vi istedet benytter afstandsmarkeringer. (tallene på
tee-steder indikerer nu, hvor lang banen vil være ved 18 hullers spil).
Vi har med en stor klub også en omfattende økonomi, som skal hænge sammen. Bestyrelsen arbejder med,
at ”de faste indtægter (kontingenter) kan drive de faste omkostninger” i klubben og ditto, at vore variable
indtægter (greenfee, boldsalg på rangen, sponsorer mm) kan dække vore udvalgsomkostninger og øvrige
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variable omkostninger. Der er vi langt fra endnu, vi er endnu afhængig af de nævnte variable indtægter for
at få klubbens økonomi til at hænge sammen.
2018 vil blive husket for den meget varme og tørre sommer, som gav meget store udfordringer til
greenkeepernes banepleje. Der blev svedt godt igennem hos greenkeeperne. Vores baner klarede sig i
forhold til mange andre klubbers baner flot igennem den tørre sommer, og de fleste nød, til trods for
banetilstanden, godt af de mange ekstra meters rul, som banen gav. Det var ikke sjældent, at man på
terrassen (hos fantastiske Restaurant Eagle) kunne høre tale om drives, som var både 50 og 100 m længere
end normalt. Vores greenkeeper Per Rasmussen fejrede sit 25 års jubilæum ved at holde banerne i så god
stand som muligt for medlemmerne. Fantastisk indsats Per har gjort gennem årene for vores baner og klub.
En indsats som han og greenkeeperne har lovet at fortsætte. Forberedelserne til den nye sæson er i fuld
gang – et arbejde der bl.a. indebærer tilpasning til de nye golfregler. Herunder ændring af alle hazarder til
”strafområder” med røde pæle.
Parkeringspladsen blev også færdiggjort. Vi står nu med en meget flot og brugbar parkeringsplads. Vi har
vendt kørselsretningen på to af kørebanerne, så vi nu undgår farlige situationer mellem biler og golfspillere
og mellem biler på vej ind og ud. Også her har greenkeeperne gjort en stor indsats, og lige nu er de ved at
pynte området med bede og buske, så det bliver en fornøjelse at køre ind til klubben og en fin velkomst til
vore gæster.
Klubben fortsatte den koncentrerede indsats omkring nybegyndergolf. Begynderudvalget afholdt i 2018 i
alt 10 begynderforløb a 8 ugers varighed. Der er 12 deltagere pr. hold. Til hvert hold er der tilknyttet en
tovholder samt frivillige mentorer, der følger begynderne under hele forløbet. Når begynderne er færdige
med de 8 uger efter behørig og kyndig træning hos JOSGOLF og melder sig ind i SGK, bliver de sendt videre
til Kaninturneringer, som bliver afholdt på Skebjergbanen. Her har vi også frivillige kaninforældre med i
hver bold for at støtte og vejlede kaninerne i regler, etikette og god opførsel. Begynderudvalget arbejder på
at skabe et godt og trygt miljø for vores begyndere, så de kan udvikle deres golfspil og får lyst til at blive en
del af klubben. Dette lykkedes til fulde, idet ikke mindre end 86 af de 120 deltagere efterfølgende valgte at
blive medlem af SGK.
I 2018 blev drivingrange faciliteterne udvidet med TrackMan-Range, således at der fra samtlige
træningsbåse frit kan logges på TrackMan og drages nytte af målinger på golfslagene. Dette bliver brugt
flittigt.
Også klubbens to golfsimulatorer er blevet opgraderet med ny software og projektorer. Der kan dog gøres
mere ved rummenes indretning, så de fremstå endnu mere indbydende. Det forventer vi vil ske i 2019.
Vi har fortsat renovering af banerne og udenoms arealerne. Der er forberedt for ny skiltning (som er klar
om to dage til åbningsturneringen), renovering af bunkers er fortsat, hvilket betyder at mange af vore
bunkers nu fremstår i fin stand.
På den sportslige side må 2018 betegnes som en succes. Vores damer vandt DM guld for 6. gang efter en
fantastisk flot sejr i finalen. Stor og dejlig opbakning fra de mange fra SGK, som var kørt til Farum og The
Scandinavian for at følge holdet i finalen. Herrerne rykkede op i elitedivisionen. Flere af vore unge talenter
valgte at blive professionelle efter en sæson med flere bemærkelsesværdige resultater. Vi var
repræsenteret på diverse landshold med ikke mindre end 8 spillere. SGK kan være stolte af den indsats og
målrettethed eliten udviser og det gode omdømme, det giver os. At vi også kan bryste os over at have en
spiller i verdens fornemste kvinderække – nemlig LPGA er stort. Vi håber, at alle vil klare sig godt i 2019.
For breddegolfen har vi fortsat vores indsats og fokus på at skabe flere spilletider og tilgængelighed til
banerne. Vi har arbejdet med at skabe flere attraktive medlemsfordele. Igen har der været afholdt mange
turneringer med god deltagelse. Klubber i klubben, Smørblomsterne, Smørgosserne og Seniorerne er
kørende hele året med højt aktivitetsniveau. Breddeudvalget har i 2018 i samarbejde med bestyrelsen
udarbejdet Fordelspakke til fuldtidsmedlemmer. Der er lavet belægningsgradsanalyse, statistik på forbrug
af greenfeevouchers, og så er der lavet turneringer for hyggegolfere i samarbejde med begynderudvalget.
Også hos vore juniorer har der været fuld aktivitet i 2018. Der har været afholdt Poder weekend (de helt
nye og yngste) med overnatning og nattegolf. Der blev afholdt junior camp i sommerferien. Rydercup mod
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Samsø – med efterfølgende genbesøg på Samsø. Derforuden har juniorerne deltaget i mange turneringer i
løbet af året og været med til at vise at Smørums unge kan og vil.
Turneringsudvalget har haft travlt i det forløbne år med at afvikle turneringer, og i vinter har der været
afholdt åbne kurser i klubben omkring de nye golfregler, som er trådt i kraft pr. 1/1-2019. Jeg vil her gerne
sige tak til Ole Markvardsen for det store arbejde, han har lagt i at formidle de nye regler. Over 400
personer har deltaget i disse. Der er mange ændringer, vi som golfspillere skal sætte os ind i. Det skal nok
give panderynker og drøftelser på banen. Vigtigt er det imidlertid, at vi alle forsøger at øge
spillehastigheden og lærer at lukke igennem. Husk altid at holde øje med bolden bagved dig – sørg for at
være godt foran den, og ser du, at de spiller hurtigere end I gør i din bold, så luk igennem. Svært ja, men
hvis vi alle gør en indsats, så bør en golfrunde med de nye regler kunne gennemføres på maksimalt 4 timer.
(Til hjælp prøver vi også at få indført på scorekortet, hvornår man bør være på de forskellige huller i forhold
til sin starttid. )
Vi skal være bedre til at fastholde vores medlemmer. Vi har i lighed med tidligere år en afgang på 10-12 %
hvilket betyder, at vi skal lægge mange kræfter i at rekruttere nye, så vi fastholder medlemstallet og
dermed indtjeningen i klubben.
Klubben har pr. 1. januar 2019 et samlet medlemsantal på 2.423 mod 2.448 pr. 1. januar 2018. Altså en lille
afgang og dermed mindre kontingentgrundlag. Vores kontingent har været fast de seneste år, og da
inflationen i samfundet samtidig fortsætter, bliver vores faste omkostninger stille og roligt større, uden at
kontingent indtægterne stiger (med mindre vi bliver flere medlemmer). Vi har en økonomi der kun lige
hænger sammen og yderligere en presset likviditet grundet bl.a. afvikling af lån optaget i forbindelse med
klubbens ”selvstændighed” i 2013. Hvis vi skal fortsætte den positive udvikling af klubben, må vi erkende,
at en kontingentforhøjelse vil være påkrævet. Vi skal sikre en solid og fornuftig økonomisk platform for
klubben, hvorfor vi efter bestyrelsens opfattelse må skabe en positiv egenkapital i niveauet 7-800 tkr.
indenfor et par år.
Vi har annonceret efter en ny golfmanager/direktør og fået overvældende mange gode henvendelser og
ansøgninger. Vi er heldigvis en attraktiv arbejdsplads. Vi (et udvalg nedsat af bestyrelsen) har gennemført
samtaler med mange kandidater, og forventer at kunne præsentere ansættelsesudvalgets anbefalinger
overfor den nye bestyrelse på næstkommende bestyrelsesmøde d. 25. marts. Det er vores forventning, at
der meget snart kan informeres om ansættelse af ny golfmanager i SGK. Stor tak til Keld Østergaard for
hans kæmpe arbejdsindsats mens har været konstitueret som golfmanager.
Og så vil jeg gerne sige en stor stor tak til de mange frivillige, som gør et kæmpe arbejde og er med til at
skabe fundamentet for klubben.
Jens Kusk har valgt at stoppe i bestyrelsen nu. Jeg vil gerne takke Jens Kusk for hans mangeårige indsats i
SGK’s bestyrelser og udvalg.
At foreningsarbejde ofte bæres af ildsjæle, det ved alle der har været frivillig i foreninger, hvad enten det er
sport, grundejerforening, skole osv.
Jens bærer SGK i hjertet og har været med siden tiden, hvor det faktisk ikke var tanken der skulle være en
klub, og hvor pay ‘n’ play konceptet var hentet til DK fra England.
Jens startede i 1997 i turneringsudvalget, og var med der i 17 år med hundredvis af turneringer og
indtastninger af scorekort. Siden 2000 har der også været bestyrelsesarbejde, altid positiv og konstruktiv.
Vi vil gerne give dig en lille fratrædelsesgave og sige dig tak for et godt samarbejde og samvær gennem
årene.
Dette var ordene – håber I alle må få et skønt 2019 golf-år i et SGK i fortsat positiv og stærk udvikling.
Smørum 21. marts 2019
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Peter Borregaard
Formand
Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning
8374 Michael Hegelund:
Hvordan kan det være, at vi mister medlemmer?
Svar (Peter Borregaard):
Det er vores opfattelse, at en af årsagerne til at vi mister medlemmer skyldes, at en del nye indenfor
sporten vælger SGK for at komme i gang, hvorefter de fortsætter i en anden klub tættere på hjemmet.
Heldigvis er det fåtallet, da de fleste vælger klubben for at blive hos os. Nettoafgang i 2018 var 23
medlemmer.
56330 Carsten Gotfredsen:
Hvor mange medlemmer skal vi have, og har vi et max. Og hvor pakket er der på banen?
Svar (Peter Borregaard):
DGU anbefaler 100 medlemmer pr. hul.
Hvis man ønsker en tid en uge frem, er der ikke et problem med at få en tid. Men sidder man fx. fredag
aften og gerne vil spille golf lørdag morgen, kan der være et problem.
Vi gør, hvad vi kan, for at få så mange ledige tider som overhovedet muligt. Ex. er turneringer rykket fra
primetime lørdag og søndag, og efter kl. 14.00 søndag er der masser af ledige tider. Hvis klubben har en
divisionsweekend, så kan der ikke ligge andre arrangementet op til weekenden, så medlemmer kan komme
til at spille fredag. Vi arbejder på at få lavet et program der viser, hvor ofte der bookes. Indenfor et par år
ved vi meget mere. Vi har desuden sat en stop for hverdagsmedlemmer og 9-huls medlemmer, idet vi
gerne vil have, at flere bliver fuldtidsmedlemmer.
83925 Finn Hansen:
Vil høre om opgradering af bane, og hvad der gøres ved 2-bolde?
Svar (Peter Borregaard):
Angående banerne har vi renoveret bunkers og teesteder, og vi opfordrer alle til at bruge GolfSporet. Det
er en app, der viser, hvor I går på banen. Den information kan vi bruge til at tilpasse banen efter jeres
behov.
På spørgsmålet hvad vi vil gøre ved 2-bolde, så sætter vi pr. 1. maj en starter på i weekenderne (start huller
i weekender vil være Husesø og Nørreskov, med undtagelse af de weekender hvor der er
divisionsturnering). Det gør vi blandt andet for at få et bedre flow på banen, så der ikke kommer en 2-bold
ræsende midt mellem 4-bolde. Vi forsøger at pakke boldene.
64392 Søren Povlsen:
Hvordan går det med Hverdagsmedlemmer – er der lukket for tilgang af disse? Og hvad er reglerne for at
blive hverdagsmedlem?
Svar (Keld Østergaard):
Bestyrelsen har bestemt, at klubben max. kan have 300 i kategorien 9-huls og hverdagsmedlemmer. Når
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der er under 300 af disse medlemmer har fuldtidsmedlemmer, som har været medlem i mere end 3 år,
fortrinsret til at overgå til en af de kategorier. Man kan også blive skrevet på venteliste.
202717 Grethe Ørsted:
Hvad betyder det at pakke boldene?
Svar (Keld Østergaard)
Det betyder, at man forsøger at sætte to 2-bolde sammen til en 4-bold under stor hensyntagen til, at
tiderne ligger tæt op ad hinanden.
Keld Østergaard informerede om starterservice og baneservice, og kommer man ex. en lørdag formiddag,
og ikke har nogen at spille med, kan man henvende sig hos starteren, som sørger for, at man kommer på en
ledig bold.
Medlem: (grundet den ringe akustik beklager vi, at medlemsnummeret ikke kom med):
Hvordan gik det med de 200 kr., som blev indbetalt til momspenge? Det fremgik ikke af beretningen.
Svar (Keld Østergaard):
Der var 114, der indbetalte 200 kr. (22.800 kr.), og pengene gik til indkøb af nye havemøbler til terrassen.
83925 Finn Hansen
Sponsorer? Hvad er der sket med dem?
Svar (Keld Østergaard)
Klubbens sponsorer og sponsornetværk er under opbygning, og der er budgeret med indtægter på 1.1. mio.
kr. Vi har allerede nået 600.000 kr., og første Netværksmøde er 5. april.
79252 Mathias Laage Hansen:
Jeg vil gerne rette stor tak og roser til greenkeeper teamet. Det går mig på, at jeg på min seneste golfrunde
skulle rette ikke mindre end 96 nedslagsmærker op. Greenkeeperne gør det fantastisk – men husk nu at
rette nedslagsmærker op.
83925 Finn Hansen:
Hvad tilbyder vi sponsorer?
Svar (Keld Østergaard):
De sponsorer, der vælger at tegne et Netværkssponsorat, deltager i otte arrangementer i løbet af året.
Derudover er der en spilleret tilknyttet sponsoratet.
Så har vi dem, vi kalder for ”Hjertesponsorater”. De skal have knap så meget tilbage, idet de ikke giver
penge for at få noget igen. Et sådant sponsorat kan ex. være at få navn på elitespilleres tøj eller hos
ungdommen.
Vi har også sponsorer, der tegner et sponsorat for at får deres navn på ex. Driving Rangen, Puttinggreen,
Pitch & Putt banen eller som Sløjfesponsorer. Det er blot nogle af de mange muligheder.
28293 - Peter Henriksen:
Hvad gør I ved langsomt spil?

7

Svar (Keld Østergaard):
Vi er gået fra at have farver på teestederne til at have længde. Og det har vi blandt andet gjort i håbet om,
at vi kan få flere til at spille fra andre teesteder end de plejer. Ex. kan en herre sagtens spille fra et kortere
hul, hvis det giver en bedre oplevelse. Husk, at når du har booket en starttid kan du altid ændre hvilket
teested du ønsker at spille fra.
30190 – Lasse Blom:
Jeg har tidligere spillet i Hornbæk Golfklub, og det er super godt, at I har ændret fra farve til længde. Men
kan I overveje at sætte max. på handicapsummen på en bold?
Svar (Peter Borregaard):
Umiddelbart ikke hvis man opfylder kriterierne for at måtte spille på banen. Vi vil have det in mente.
Dirigenten lukkede punktet. Peter Borregaard takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, og
præsenterede hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Henrik Bjerring gennemgik årsregnskabet for 2018 i forhold til 2017.
Resultatopgørelse
De samlede indtægter er på niveau med 2017. Ekstra indtægter fra bidrag til renovering af P-pladsen
modsvares af faldende indtægter fra sponsorater og netværk.
Omkostninger til baner og bygninger er steget som følge af ekstra udgifter til nyt gasfyr, simulator og range,
samt øgede udgifter til greenkeepere.
Faldet i administrative udgifter skyldes reduktion i antallet af ansatte i Sekretariatet, samt ekstraordinære
udgifter i 2017 i forbindelse med omstrukturering.
De finansielle udgifter er faldet som følge af reduktion i den rentebærende gæld og stigning i gæld til øvrige
kreditorer.
Balance
Anlægsaktiverne er faldet svagt i forhold til 2017 som følge af afskrivninger og få nyanskaffelser.
Omsætningsaktiverne er faldet, hvilket skyldes undtagelsesvise dobbeltbetalinger i 2017.
Egenkapitalen er nu -84 t.kr. mod -190 t.kr. som følge af årets overskud på 106 t.kr.
Gældsbreve er faldet til 2.270 t.kr. mod 2.883, idet sidste afdrag på gæld til SGC blev betalt i 2018.
Gælden til leverandører er steget til 956 t.kr. i 2018 fra 559 t.kr. i 2017.
Henrik henledte i den forbindelse opmærksomheden på posten ”periodeafgrænsningsposter”, der i 2018
udgør 4.653 t.kr. Det beløb indeholder kontingentbetalinger fra medlemmer, der er fremskyndet fra 1.
januar 2019 til 28. december 2018.
Den post skal ses i sammenhæng med de likvide beholdninger under aktiverne på i alt 1.348 t.kr.
Forskellen imellem de to poster svarer til et likviditetsunderskud på godt 3,3 mio. kr. vi ville have haft, hvis
ikke vi havde fremskyndet kontingentbetalingerne.
Knapheden på likviditet er ikke opstået i 2018, men er opbygget siden klubbens start i 2013. Situationen er
opstået fordi gælden til SGC og Voldmester er afbetalt hurtigere end afskrivninger og indtjening.
Den resterende gæld til Voldmester er i samme forbindelse blevet forlænget fra de tidligere 4,5 år til 10 år,
hvilket giver en likviditetsmæssig lettelse pr. år på 350 t.kr.
Der er med andre ord fortsat brug for at styrke likviditeten.
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29361 Patricia Alvarez
Mangler vi likvider – kan vi ikke betale flere gange gennem året.
Svar (Henrik Bjerring):
Nej, det er ikke så godt. Vi har brug for pengene tidligt på året.
202125 – Steen Lyngbye:
Belåning: Post nr. 9. Har vi ikke en mindre gæld i dag end i 2017?
Svar (Henrik Bjerring):
Vi har stadig samme gæld. Vi har bare lånt andre steder.
Medlem:
Er glad for gennemsigtighed, men kan ikke genfinde tallene – der er forvirring.
Svar (Henrik Bjerring):
Jeg påtager mig ansvaret for at budgettet er opstillet efter tidligere principper, hvorimod regnskabet er
opstillet efter nyt princip. Fremover vil budget og regnskab følge samme princip.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.
Henrik gennemgik budgettet for 2019 i forhold til faktisk 2018.
Kontingenterne udviser en lille stigning, som skyldes ændret sammensætning i de forskellige
medlemskategorier.
Indtægter fra baner, Driving Range og arrangementer stiger p.g.a. af prisforhøjelse på greenfee, indførelse
af Dankort på rangen samt et øget fokus på arrangementer i 2019.
Øvrige indtægter falder idet vi ikke budgetterer med momskompensation ligesom der ikke kommer ekstra
indtægter til P-plads. Hertil kommer højere budgetterede indtægter fra sponsorer og netværk.
Udvalgsomkostningerne falder idet vi ikke har jubilæum igen ligesom der generelt er reduceret lidt i
udvalgene.
Baneomkostningerne stiger som følge da vi har budgetteret med fuld topdressing af alle fairways i 2019.
Personaleomkostningerne falder da vi ikke budgetterer med ekstraordinære udgifter i forbindelse med skift
af Golfmanager.
Budget 2018
I budget 2018 var DGU- og GolfBox-kontingenter inkluderet i udvalgsomkostningerne, men de i regnskab
2018 og budget 2019 er vist på separat linje. Heraf forskellen på 697.000 budget 2018 til 2019.
3867 Knud Graversen:
På side 8 er alle indtægter ex. moms, og er udgifter det også?
Svar (revisor Michael Markussen):
Vi er delvis momspligtige. Det har vi været i alle årene.
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64392 Søren Povlsen:
Knud og jeg går i petitesser. Søren Povlsen påpegede sammentællingsfejl i budgettet, og Henrik lovede at
rette.
Generalforsamlingen godkendte herefter budgettet.
5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
Dirigenten slog punkterne 5 + 6 + 7 sammen, idet det eneste punkt som skulle behandles, var kontingent.

62628 Ole Mommer fremlagde sit forslag til kontingentforhøjelse.
Ole Mommer ønskede at ændre sit forslag til, at ungdomsspillerne og de studerende, skal have 50 procent
rabat på kontingentstigningen. Dirigenten godkendte ændringen.
Ole Mommer begrundede blandt andet sit forslag i, at han mener, at en kontingentforhøjelse vil give
bestyrelsen mere frie hænder til at lægge langsigtede planer uden i tide og utide at skulle bede om flere
penge.
Bestyrelsens modforslag om, at kontingent skal stige 300 kr. i år og de 300 kr. igen i 2020 skal ændres til at
stigningen i 2020 er er en hensigtserklæring.
64392 Søren Povlsen:
Søren Povlsen kom med et nyt forslag til kontingentstigning, der blandt andet tog hensyn til bestyrelsens
ønske om at etablere en egenkapital på 700.00 til 800.00 kr. over de næste 2 år.
Dirigenten henstillede til at forslag af en sådan art i fremtiden blev forelagt bestyrelsen i god tid inden
generalforsamlingen så bestyrelsen fik mulighed for at gennemregne et sådant forslag os se på evt.
konsekvenser.
Søren Poulsens forslag er indeks reguleret hvilket indebærer at denne generalforsamling forpligter de to
kommende generalforsamlinger til ukendte stigninger. Dette kan ikke vedtages ifølge klubbens vedtægter.
96330 Carsten Gotfredsen:
Man kan ikke komme et forslag til kontingentforhøjelse den dag generalforsamlingen finder sted. Man kan
diskutere Ole Mommers og bestyrelsens forslag. Jeg henstiller til, at vi stiger med 500 kr. i år.
Peter Borregaard:
Søren, tak for dit engagement. Vi er meget interesseret i at have en ordentlig bane, men vi skal først have
penge i kassen, så økonomien kan blive stabiliseret. Det er afgørende for en klub som vores, at vi har
ildsjæle som jer. Vi er helt klart den billigste klub i området, og det gør, at vi stadig er en klub, som er
attraktiv i forhold til de omliggende. Vi er hjertegolfere her i klubben, og vi vil gerne have, at andre finder
os attraktive.
Peter Borregaard meddelte, at bestyrelsen vil afstå fra deres forslag hvis Ole Mommers forslag vedtages.
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29361 Patricia Alvarez
Tidligere havde klubben nogle medlemsfordele i form af 6 x gratis greenfee til (fuldtidsmedlemmer). Det
har vi ikke længere, og det ønsker jeg skal genindføres i forbindelse med kontingentforhøjelsen.
Peter Borregaard:
Det var ikke en nem beslutning, da bestyrelsen besluttede at gå væk fra de 6 x gratis greenfee. Men bag
beslutningen ligger der rigtig mange beregninger. Der var en hel del, der brugte de gratis greenfee på
vennerne, der så efterfølgende ikke spillede igen i klubben. Planen var, at vi håbede, at når de 6 gratis
greenfee var brugt, at så fortsatte vennerne med at spille. Men sådan viste det sig ikke at være. Bl.a. derfor
har vi ændret til, at man kan tage gæster med og få procentrabat på greenfee alt efter hvilken
medlemstype man har.
Der kom et spørgsmål fra salen der lød på, hvor mange der bruger de 500 kr. gratis på boldkortet?
Svar: (Keld Østergaard):
Ud af 1.400 medlemmer går de 1.100 medlemmer ind i shoppen og får fyldt op. Der er nogle medlemmer,
der ikke bruger tilbuddet, mens andre bruger det meget.
Der har været et ønske fra medlemmerne om at få gratis bolde, hvorefter vi indførte 500 kr. gratis bolde
(fuldtidsmedlemmer) som en medlemsfordel. Og efter det tiltag forventer vi at 80 til 90 procent af
medlemmernes behov er dækket.
30190 Lasse Blom:
Der er mange forslag. Beretningen skulle måske have indeholdt, hvad der går galt siden kontingentet skal
stige. Har sponsorer ikke leveret, hvad de skulle? Næste år spørger I måske om mere. 500 kr. for mig
betyder ikke så meget, men det kan det gøre for andre. Hvad er det, at SGK er gode til. Budgettet hænger
ikke sammen.
Svar (Peter Borregaard):
Jeg forstår ikke, hvor du vil hen med dine spørgsmål. Vi har en forretning, og en rigtig god klub, men også
en økonomi, der ikke hænger sammen.
30190 Lasse Blom:
Hvad er det der gør, at vi har en sådan dårlig økonomi.
Svar (Henrik Bjerring):
Klubbens drift er positiv og har været det siden starten, men vi har afbetalt på gælden i højere tempo end
indtjening og afskrivninger, hvorfor vi i dag mangler likviditet (jævnfør fremlæggelse af regnskab 2018).
Medlem: (grundet den ringe akustik beklager vi, at medlemsnummeret ikke kom med):
Hvad sker der når vores gæld er tilbagebetalt?
Svar (Henrik Bjerring):
Vi vil til den tid have en væsentlig bedre økonomi.
26009 Peder Andersen
Jeg går ind for, at Ole Mommers forslag godkendes, alternativt bestyrelsens forslag på 300 kr. i 2019 og 300
kr. med en hensigtserklæring for forhøjelse i 2020.
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54069 Kenneth Brenøe:
Bestyrelsen går med hatten i hånden. Jeg vil anbefale, at vi giver bestyrelsen luft og råderum, så de kan lave
planer og træffe gode beslutninger. Det handler ikke om, hvad vi får igen via boldkort eller gratis greenfee.
Det handler om, hvad bestyrelsen har behov for.
84053 Peter Vestergaard:
Os, der sidder her, er en lille del af klubbens medlemmer. Med det nye kontingentforsalg giver det os ikke
mulighed for at melde os ud af klubben inden forhøjelsen finder sted. Der kan være en stor risiko for, at de
unge vil melde sig ud. Jeg tror, at vi risikerer at tabe medlemmer, når vi sætter kontingent op.
3414 – Thilov B Rasmussen:
Jeg vil opfordre klubben til at tænke sig om. Der kan forsvinde mange flere medlemmer, selv om der kun er
tale om 41 kr. pr. md. Det er svært at være pensionist, og der er mange pensionister i klubben. De kan ende
med at melde sig ud.
56330 Carsten Gotfredsen:
Stigning får den halv effekt i år?
Svar: (Dirigent):
Nej, de 500 kr. slår igennem i 2019. Man opkræver kontingenterne i januar, men vi beslutter først
kontingentets størrelse i marts.
Sammenfattet:

Dirigenten konkluderede, at Ole Mommers forslag var det mest vidtrækkende, og skulle derfor først til
afstemming.

Der blev foretaget skriftlig afstemning og Ole Mommers forslaget blev vedtaget med virkning for året 2019.
Andre forslag bortfalder dermed.
Afstemningens resultat:
Blanke: 5
Ja: 58
Nej: 41

Kontingentsatser 2019:
Fuldtidsmedlemmer:
Hverdagsmedlem:
9-huls medlem:
Intermediate:
Ungdom u. 24 år:
Studerende u. 30 år og gyldigt studiekort:
Passiv:

7.550,- kr.
5.800,- kr.
5.800,- kr.
3.500,- kr.
2.250,- kr.
2.250,- kr.
850,-kr.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen:
Henrik Nielsen, som modtager genvalg
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Rikke Birketoft, som modtager genvalg
Jens kusk – modtager ikke valg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Nielsen og Rikke Birketoft samt valg af Peter Møller, der sidder som
suppleant.
Der var ingen fra salen, som ønskede at stille op hvorefter de blev valgt.

9. Valg af suppleanter.
Nyvalg til Tuulia Kofoed Svarø, som fortalte, at hun siden 2010 har været med i Smørblomsterne. Er aktiv i
klubben, at hun sidder i Turneringsudvalget, bor tæt på klubben, og kommer ofte i klubben. Når eliten
spiller DGU-turneringer, er hun med. Tuulia er ansat i Sparinvest og arbejder med IT projekter.
Der var ingen modkandidater fra salen og Tuulia Kofoed Svarø blev valgt som bestyrelsens suppleant.

10. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisorfirmaet Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer. Revisorfirmaet
Buus-Jensen blev genvalgt.

11. Eventuelt (Alt kan diskuteres her, men der kan ikke vedtages noget):
55724 Maria Christensen:
Jeg bor i Smørum og spiller meget. Jeg kommer også på Driving Rangen. Jeg har mange naboer, der beder
mig fortælle jer, hvad de tænker! 10 km væk kan man se lyset fra Driving Rangen, og det mener de er
lysforurening. Kan vi undersøge strømforbruget på Driving Rangen? Og kan lyset dæmpes efter kl. 20.00?
Svar (Keld Østergaard):
Vi har et gammelt lyssystem, som bruger en del watt. Når vi får råd, skifter vi til LED, som er billigt at drive,
men ikke helt billigt at etablere. Der er rigtig mange på Driving Rangen om aftenen, og de er først færdige
efter kl. 21. Der ikke ret mange steder, der har en Driving Range som os, og derfor har vi mange spillere fra
andre klubber, der kommer og bruger vores Driving Range.
698 Bill Currie:
En stor tak til dig Keld for det store stykke arbejde, du har gjort i klubben. Du har gjort rigtig meget.

203522 Lise Lykke Hansen:
Kan vi få lys i bagrummet?
Svar Keld Østergaard:
Vi gennemgår bagrummet for lys og foretager det nødvendige.
30190 – Lasse Blom:
Jeg synes, det er super godt, at vi har vedtaget kontingentstigning. Jeg vil lægge op til bestyrelsen, at vi skal
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bruge flere midler på de medlemmer, der gør noget i klubben (frivillige). I skal gøre noget, så
medlemmerne føler sig værdsat i klubben.
Mand: (grundet den ringe akustik beklager vi, at medlemsnummeret ikke kom med):
Regnskabet: Vi betaler mere af på lånet. Hvornår er det betalt, og hvornår kan bøtten vende? Har I et
bud?
Svar: (Henrik Bjerring}
Der har været to lån: Et over 5 år til SGC og et over 10 år til Voldmester. Vi har afdraget på lånene
hurtigere end resultaterne har berettiget til, og derfor har vi omlagt det sidste lån fra Voldmester til en
10-årig afvikling. Om tre til fire år er det vores forventning at økonomien vil være væsentlig forbedret.
Men vi kan ikke give nogen garanti, idet der kan komme uforudsete hændelser.
Medlem: (grundet den ringe akustik beklager vi, at medlemsnummeret ikke kom med}:
Der er kommet penge i kassen - hvad skal de bruges til?
Svar (Keld Østergaard}
Vi har en likviditetsudfordring som har første prioritet. Vi har nogle stier, der virkelig trænger til
forbedring, Boldmaskine og måske nyt lysanlæg. Vi kan sagtens finde på noget at bruge pengene til.
Ideen er, at vi skal udvikle klubben så vi bliver bedre og bedre.
Medlem: {grundet den ringe akustik beklager vi, at medlemsnummeret ikke kom med}:
Jeg vil rose Turneringsudvalget for det store stykke arbejde de gør. Men jeg kan ikke forstå alle de
udtryk der er for de forskellige turneringer. Kan vi ikke få en forklaring på hjemmesiden?
Efterfølgende er hjemmesiden opdateret.
78335 Ebbe Hedegaard:
Keld, du har gjort rigtig meget på den korte tid du har været i klubben. Tak for det.
En stor tak til Jens Kusk
Peter Borregård rettede en speciel tak til Jens Kusk for hans mangeårige virke i bestyrelsen, hvor han
virkelig har lagt en kæmpe indsats.
Uddeling af Schuster Vandrepokal 2018.
Pokalen går til Louise Nielsen for hendes kæmpe engagement i pasningen af kalven Ivar-der kom til
verden efter en svær fødsel, hvor han kommer til at sidde fast i mudderet. Det resulterer i at moderen
ikke vil kendes ved ham. Men det har Louise så sandelig rådet bod for sidenhen. En stor tak til
Louise for hendes kæmpe indsats.
Formanden rundede generalforsamlingen af med, at der igen i år vil være informationsaftener, hvor
man kan møde bestyrelsen, og høre mere dybtgående om planerne for fremtiden.
eneralforsamlingen kl. ca. 21.30 og takkede for god ro og or

Dirigent
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