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Mødereferat 

Deltagere:  37 registrerede medlemmer og klubbens bestyrelse 

  

Fravær:   Rune Hartmann Damsgaard og Hans Ulrik Nørgaard 

 

Referent:   Ole Kjeldsen 

 

 

 

Ordinær generalforsamling -   jf.  foreningens vedtægter § 6, stk.  2  

The Scandinavian Golf Club -  søndag den 8. oktober 2017 -  kl. 16.00 

Dagsorden -   jf. foreningens vedtægter § 7: 

1) Valg af dirigent. 

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Ifølge klubbens § 7 stk. 2 fremlægges regnskabet til gennemsyn på golfklubbens 

kontor otte dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

4) Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af et eventuelt indskud og/ eller 

medlemskontingent. 

5) Forslag fra bestyrelsen 

6) Forslag fra medlemmerne 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8) Valg af revisor 

9) Eventuelt 

 

Referat 

Ad. Pkt. 1.: Bestyrelsen foreslog valg af Claus Abildstrøm. 

 

Claus Abildstrøm blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at: 

 
o Indkaldelse er sket i overensstemmelse med gældende vedtægter 
o Der er 37 registrerede deltagere (herunder 5 ved fuldmagt) udover bestyrelsen 
o Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtig 
o Herefter blev dagsorden gennemgået. 
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Ad 2.  Beretning om det forløbne år /v. Anne Kørner:  

 

 Formanden aflagde beretning, og fremhævede følgende: 

 

• Sæsonen har været domineret af vind og regn, men personalet har     

   formået at passe godt på banen for os 

• Til sammenligning har 10 klubber/baner i omegnen været lukket i perioder  

   Pga. vejret 

• Tak til Russell, Per og David for en god indsats 

• Åbningsfesten var en succes med mange deltagere 

• Turneringsmæssigt har vi haft samme opsætning som tidligere år 

• Husk regelaftener 

• Husk proponeringer 

• Aftenarrangementerne har været mindre godt besøgt - så vi har brug for  

   medlemmernes ideer for at skabe spændende tilbud 

• Juniorer - masser af gode aktiviteter 

• GC - god tilslutning/god stemning 

• Women only - onsdag for alle 

• Eliten - vokser støt 

• Alle hold klarer sig godt – og der er mulighed for at etablere et extra  

  seniorhold 

• Nyt udvalg netop nedsat og der laves en plan/strategi som fremlægges for   

  bestyrelsen 

• Samarbejdet med andre eksklusive og meget attraktive baner udvides  

   yderligere for at øge antallet af tilbud til medlemmerne - David uddyber     

   under eventuelt 

• INGEN kontingent stigning i 2017/18 

• Men aftale med DGU om justeringer, pga. opsætningen af 

   familiemedlemskabet og tilpasning i overensstemmelse med DGU´s regler 

• DET BETYDER INTET FOR DET SAMLEDE BELØB  

• Ifb. med et familiemedlemskab udstedes der et maksimum af seks DGU  

   kort. Familiemedlemmer udover de seks vil få tildelt en lokal spilleret. 

• Grænsen for Ynglinge rykkes fra 25 til 31 år. Grænsen for ynglinge rykkes  

   fordi vi pt. mister medlemmer når de går fra ynglinge til senior. 

• Husk at stemme på vores eget hul12, New Course som Danmarks bedste  

   par 5 hul 

 

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 

 

Ad 3. Præsentation af regnskab / v. Trine Cart 

 

Trine Cart foretog en gennemgang af de væsentligste poster i 

regnskabsopgørelsen.  

 

• Side 3 viser at bestyrelsen har godkendt regnskabet - mangler dog 

underskrift på udleverede kopier 

• Revisor har godkendt samme 

• Følgende fremgår af side 8 – resultatopgørelsen: 
▪ 10,7MIO indbetalt i kontingent - 10,5MIO retur til ApS. 
▪ 232.000 tilbage til klubben - efter årets udgifter er resultatet et 

minus på 53.799 kr. 
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• Spørgsmål - hvad dækker den kollektive forsikring? 

Svar: Bestyrelsen vender tilbage med detaljer 

 

Efterfølgende indsat. 

 

Den kollektive ansvarsforsikring dækker: 

 
▪ Alt golfspil på en golfbane og anlæg, hvor foreningen driver banen, eller 

ejeren af banen driver golfbanen i Danmark, Færøerne og Grønland 
▪ Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af 

DGU 
▪ Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder 

såvel som spil på selve banen 
▪ Forsikringen dækker maksimalt 2 skader på samme skadelidte/samme 

objekt pr. forsikringsår 

 

• Spørgsmål - 217 familiemedlemmer - er det familier eller individer? 

Svar: Individer 

 

• Spørgsmål - regnes både juniorer og seniorer med i familiemedlemsskabet? 

Svar: Ja alle spillende medlemmer af familien regnes med i antallet 217 

  
Godkendelse af regnskab - Generalforsamlingen godkendte enstemmigt 

regnskabet 

 

Ad 4. Budgetfremlæggelse/ v. Trine Cart  

 

Trine Cart gennemgik bestyrelsens budgetoplæg med udgangspunkt i det 

udleverede regnskab og budget. 

 

• KONTINGENTET ÆNDRES IKKE for sæsonen 2018! 

Herefter blev bestyrelsens forslag til budget og kontingent sat til afstemning.  

 
Budgettet blev vedtaget enstemmigt.  
 
  

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen 

 Ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne 

 Ingen forslag fra medlemmerne. 

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Rune Damsgaard, Peter Tillegreen og Hans Ulrik Nørgaard vælger ikke at 

genopstille. 

 

Bestyrelsen foreslår Sune Borch, Peter From, Claus Abildstrøm & Ole Kjeldsen 

  

AFSTEMNING  
Alle opstillede blev valgt enstemmigt 
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Ad 8. Revisor 

 

• Bestyrelsen indstiller Lars Christian Aaskov - medlem 

• Honoraret er minimumsbeløbet 

  

AFSTEMNING 
Revisor blev valgt enstemmigt 

 

 

Ad 9. Eventuelt 

  Status fra David Shepherd. 

 

David – “what everybody asks about” 

 

MEMBERS 
▪ Lost 40 members from GF until new year 2017 but more will join in 2018 
▪ The financial balance between who left and who joined was almost perfect 
▪ New seniors, lost most junior 

 

COURSE 
▪ Tough weather in the spring and we did not get the full benefit from the work 

done 
▪ BUT it is a longterm investment and we have seen some of the benefits … and 

we will see 
▪ Spring 2018 we have no aggressive maintenance to recover from 

 

PERSONELL, etc. 
▪ Tuula out sick and she will not be coming back 
▪ Not a cost saving issue - we will replace her resource 
▪ We have a great staff - all to work for the benefit of the members 
▪ The Golf Club board are YOUR representatives into how The Scandinavian should 

be run 

 

BENEFITS 
▪ Price stays the same 
▪ Benefits/value will continue to grow 
▪ We understand not everybody wants to make use of all benefits, but we will 

expand on the portfolio and there should be something for everybody 

 

QUESTIONS? 
▪ How does the staff feel about the company culture and work environment? 

• Recruit and train the right people 

• We are not removing resources - some might be reallocated 

• Some resources/staff you never see - some of them will be moved 

• To answer the first part of the question: It is our feeling that the staff is happy, 

while stress does follow change quite naturally. 

 

Med en udtømt dagsorden takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Formanden takkede dirigenten for hvervet. 
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