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13. marts 2023 
 
Indkaldelse til Smørum Golfklubs ordinære generalforsamling 29. marts 2022, kl. 19.00, i Ledøje-Smørum 
Sportscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum, mødelokale 1 på 1. sal.  
 
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. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.  
5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
6. Forslag fra bestyrelsen. 
 Kontingentforhøjelse (På grund af de stigende priser og inflationen vurderer bestyrelsen, at der er 
behov for en kontingentstigning. Bestyrelsen foreslår, at stigningen træder i kraft fra 1. januar 2024). 
Forslaget motiveres på generalforsamlingen. 
 
Kontingentudvikling: 
 
Medlemstype   2013            2019  2024  
Fuldtidsmedlemmer:  7.050 kr.             7.550 kr. 7.950 kr. 
Hverdagsmedlem:  5.300 kr.             5.800 kr. 6.100 kr. 
9-huls medlem:  5.300 kr.             5.800 kr. 6.100 kr. 
Skebjerg (Intermediate):  3.000 kr.             3.500 kr. 3.700 kr. 
Studerende u. 30 år  2.000 kr.             2.250 kr. 2.500 kr. 
Ungdom u. 24 år:  2.000 kr.             2.250 kr. 2.250 kr. 
 
Passiv:      850 kr.                 850 kr.     850 kr. 
 
 
7. Forslag fra medlemmer. 
 Det fremgår af vedtægterne §5, at forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen 
 senest 15. februar.  
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Den 6. februar 2023 har klubben modtaget nedenstående forslag: 
Jeg vil hermed gerne stille forslag om, at der etableres et antal toiletter ude på banerne.  
Med det renommé klubben har etableret, må det snart kunne stå for tur. "Åben for alle - go' nok til de 
bedste..." 
Rigtig mange golfklubber både i Danmark (F.eks. Hjortespring Golfklub) og udlandet har allerede sådanne 
faciliteter til glæde for aktive - men af og til værdigt trængende - medlemmer af begge køn.  
Jeg kunne forestille mig, at klubbens årlige indsamling af de 200 (moms)kr. evt. kunne indgå i budgettet. 
 
Med venlig hilsen, 
Gunnar E. Ebbesen,120-74622 
 
Bestyrelsen er enig i, at der kan være behov for yderligere toiletter på banerne. Etablering af toiletter 
kræver tilslutning til kloakker og vand og inden vi kan anbefale, at der etableres ”et antal toiletter”, mener 
vi det vil være økonomisk ansvarligt at undersøge muligheder for placering af toiletter, 
tilslutningsmuligheder, sandsynlighed for myndighedsgodkendelser og endelig investeringsbehov for 
etablering.  
 
Bestyrelsen anbefaler således, at der stemmes nej til forslaget og at bestyrelsen samtidig pålægges at 
undersøge ovennævnte forhold, så der efterfølgende kan tages stilling til en evt. etablering. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg til bestyrelsen er: 

Peter Møller, bestyrelsesmedlem & næstformand, modtager genvalg 
Tuulia Kofoed Svarø, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg 
Jesper Therkildsen, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg 
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Møller, Tuulia Kofoed Svarø og Jesper Therkildsen. 
 
Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til at 
kandidaten kommer med en to minutters præsentation til motivering af deres kandidatur. 
 
9. Valg af suppleanter i bestyrelsen.   
I slutningen af 2022 trådte bestyrelsesmedlem Rikke Stormfeldt Rose ud af bestyrelsen. Jesper Therkildsen 
sad som suppleant for Rikke Stormfeldt Rose, og trådte derfor ind i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleant til bestyrelsen Anja Monrad.  
 
Kort introduktion af Anja Monrad: 
Anja Monrad har været medlem af Smørum Golfklub i 14 år, og var i mange år et aktivt og bidragende 
medlem af ungdomsudvalget. 
 
Efter 23 år i Dell Technologies, er Anja netop stoppet for at koncentrere sig om bestyrelsesarbejder og egne 
interesser. I sine 23 år i Dell har Anja haft flere europæiske og globale roller indenfor salg og marketing.  
 
Derforuden har Anja flere aktive roller i bestyrelser. Bla. som bestyrelsesmedlem i DTU Center for 
Entrepreneurship, Bunker Holding, er Formand for IT Branchen m. fl. Desuden er Anja kendt i ind og udland 
som aktiv i forbindelse med at sikre kvinders rettigheder og muligheder i ledelsen af virksomheder. 
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Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til at 
kandidaten kommer med en to minutters præsentation til motivering af deres kandidatur. 
 
10. Valg af revisorer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede revisorer  
 
11. Eventuelt.    

 
 

Bestyrelsen, 13. marts 2023 
Peter Borregaard 

Formand 
 


