Referat af generalforsamling
for Albertslund Golfklub 2016
Afholdt 23. februar 2016 i Kongsholmcenteret i Albertslund
Der var 111 stemmeberettigede tilstede. Heraf 5 fuldmagter
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget 2016 og fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand. (Ulige år). Ikke aktuelt
8. Valg af kasserer (lige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Aksel Beckmann bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Steen
Larsson som dirigent.
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Steen blev valgt med akklamation.
Steen kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, samt at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Steen forestod valget af stemmetællere.
2 medlemmer fra salen blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Steen gav Aksel Beckmann ordet.
Aksel udbyggede den skriftlige beretning.
Bestyrelsen arbejde har forholdt sig en del til begrebet ”frivilligt arbejde” og
Golfspilleren i Centrum. Erfaringen og læren herfra har affødt ønsket om at flytte
klubben mod mere frivilligt arbejde og klubfællesskab.
Det har medført en meddelelse i årsberetningen til de medlemmer der pt. opnår frikontingent, og her har bestyrelsen valgt en model der var for hurtig. Grupperne har
reageret og har anfægtet intentionen om reduktion i frikontingentet.
Det har så medført at udfasningen af frikontingenter udskydes indtil en mere fair og reel
proces har kørt i hele klubben.
Herunder laver bestyrelsen en klub-temadag den 2.4 2016, hvor alle inviteres til debat
om klubliv, frivilligt arbejde og fremtid.
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Det er bestyrelsens håb, at mange kommer på dagen og giver input og ideer og ikke
mindst melder sig til de mange frivillige fællesskaber, der kan skabe en endnu bedre
klub end vi allerede har. En klub – hvor mange medlemmer er en del af et fællesskab og
derfor ønsker at være med til at bidrage til fællesskabet.
Klubben mister medlemmer. Det har vi gjort i 2015 ligesom de tidligere år. Lidt hvert år.
Bestyrelsen ønsker at inddrage alle dele af klubben i de mulige tiltag der kan – og skal –
gøres for at skabe en klub medlemmerne ønsker at blive i.
Erfaringsmæssigt er der 2 grupper vi med fordel kan kigge nøjere på: Helt nye
medlemmer – som ikke nødvendigvis har etableret holdepunkter eller sammenhæng med
nogen eller nogle i klubben. Og medlemmer med handicap over 40 – 45. Disse
medlemmer kan øjensynlig ikke rigtig finde sig til rette i klublivet.
Eventuelle forsøg eller løsninger skal ses i nært sammenhæng med klublivsdagen den
2.4.
Dette er nogle af de områder, der er vigtige for at udvikle vores klub
- Kun ved at invitere nye medlemmer ind på alle måder, og fastholde dem i fællesskaber
- Ved at sørge for, at vi er en klub, der tager godt mod nye medlemmer
- Ved at have en PRO, der fungerer som en aktiv del af klubbens sociale liv.
- Ved at have en PRO, der samarbejder med de forskellige områder, hvor der skal være
træning ungdom, begyndere og elite
- Ved at sørge for, at klubben udbyder aktiviteter og fællesskaber, der appellerer til en
bred skare af klubbens medlemmer.
Det kan være god træning, gode og spændende turneringer, Regionshold og
Ungdomshold.
Men det handler også om sociale aktiviteter – med golf og uden for golfen – Traditionelle
matchfester: 3-dages matchen, heksematch, nissematch, Ølsmagning, Yoga,
Vinsmagning
Der i gennem kan vi udvikle vores klub til at blive en endnu bedre klub, hvor vi
fastholder og udbygger medlemstallet i stedet for at blive lidt færre hvert år.
Dette skal vi gøre ved, at vi alle sammen bliver en del af fællesskabet.
Aksel kunne præsentere en ny PRO.
Som et led i ønsket om at skabe et stærkere klubliv – og efter input også fra 1. og 2.
holdet samt ungdomstrænerne - har bestyrelsen intentioner om at lave en aftale med
Jacob Gøth-Rasmussen.
Bestyrelsen vil forsøge at få økonomien til at dække en del ”Åben træning”, hvor
interesserede kan komme, udgiftsfrit, og få gode råd hos PRO´en.
- Jacob Gøth-Rasmussen var til stede i salen og præsenterede sig selv. Han fortalte kort
om de tanker, han havde for tilværelsen i klubben, og de tilbud han har i sinde at give
til medlemmerne. Store klapsalver!
Aksel kunne også præsentere en ny mand i Sponsorarbejdet. Flemming Madsen.
Flemming var også til stede i salen og præsenterede sig selv.
Han bad i øvrigt salen overveje at tillade klubben, at videre give mailadresser til visse
sponsorer. Det er noget sponsorer efterspørger, men det kræver medlemmernes
tilladelse. Igen store klapsalver.
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I Ungdomsarbejdet er Simon og Pernille, sammen med nogle af de engagerede forældre,
ved at planlægge, hvorledes sæsonen 2016 skal komme i gang.
Det er vigtigt, at vi som klub bakker op om ungdomsarbejdet, da nye
ungdomsmedlemmer kan være med til at trække yderligere medlemmer ind i klubben.
Herefter gav Steen Larsson salen mulighed for at stille spørgsmål eller komme med
kommentarer til beretningen.
SP: Har bestyrelsen forslag eller strategi for fastholdelse og tiltrækning af nye
medlemmer – specielt yngre nye medlemmer?
SV: Faktisk får klubben hvert år mange nye medlemmer. Vi ser problemet i højere grad i
fastholdelsen af de nuværende. Her er det oplagt klubliv der er en faktor og det er
netop ønsket og intentionen hos bestyrelsen at øge opmærksomheden på dette.
Herefter var der flere spørgsmål og kommentarer der vedrørte frikontingenterne.
Herunder spørgsmål og kommentarer som
- Frivilligt arbejde er helt naturligt i en forening – man kan kigge på andre sportsgrene
- Frivilligt arbejde giver et ansvar for klubbens ve og vel – især når man selv er en del af
arbejdet
- Der er opgaver – som rengøringen, husets vedligehold og boldopsamlingen. Hvis
kvaliteten svigter her spreder der sig hurtigt en nedslidt stemning.
- Hvilke beløb er der tale om
- Kan man sige noget om, hvem der får frikontingent – ikke personer men hvilke
grupperinger – og hvilke kriterier ligger til grund
- Frikontingenter giver anledning til megen uro. Nogle får - andre ikke. Nogle laver
meget – andre meget lidt for samme frikontingent. Det giver ballade.
- Skal rengøring købes hos et selskab bliver det meget dyrt
- En enkelt havde opgjort sit tidsforbrug til rengøring til ca. 70 timer
- Eks.vis boldopsamling er ikke frivilligt. Det er meget præcise opgaver, der skal laves på
helt bestemte tidspunkter.
Samlet kan der refereres svar:
Klubben giver frikontingenter for ca. 125.000,00 kr.
Grupperne er Boldopsamlere, rengøring og klubhus, begyndeintro, ungdomstrænere
sponsor, banefolk og ølholdet.
Bestyrelsen har selvfølgelig lyttet til kommentarerne og vil – sammen med indtryk fra
klub-temadagen – fortsat søge en udvikling mod et godt klubliv.
Der blev også rejst et spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen fortsat vil insistere på, at
spillere skal bære klubtøj i regionsgolf.
Svaret var, at Bestyrelse fortsat ønsker at spillere kan bære klubtøj i regionsgolf.
Bestyrelsen forestiller sig, at medlemmerne gerne, og med stor glæde, vil repræsentere
klubben – også med klubtøjet.
Det er dog ikke bestyrelsens intention, at et regionshold skal komme til at tabe en
kamp, hvis ikke alle spillere har klubtøjet på under kampen.
Bestyrelsens beretning og Aksels kommentarer blev anerkendt med applaus fra salen, og
var dermed taget til efterretning.
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Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Steen gav ordet til Klubbens kasserer, Knud Heinrichs.
Han kommenterede regnskabet med følgende:
Årsregnskab 2015
Resultatet for de 12 måneder er et overskud på 50 tusind kr. mod et forventet overskud
på 33 tusind kr., altså en mindre forbedring på 17 tusind kr.
Resultatet er tilfredsstillende, indtægterne er 53 tusind kr. mindre end forventet, og
udgifterne inkl. afskrivninger og renter er 70 tusind kr. lavere end forventet.
Kontingenter:
Det er næsten lykkedes at opnå de forventede kontingentindtægter, vi budgetterede
med 470 aktive senior medlemmer, der er 453 medlemmer der har været faste hele
året.
Der ud over har nye medlemmer i løbet af året sørget for at vi har nået budgettet.
Der er pr. 1. januar 2016 469 senior medlemmer.
Sponsorindtægter:
Vi forventede sponsorindtægter i alt på 105 tusind kr. og har opnået 92 tusind kr.,
hvoraf de 14 tusind kr. er matchsponsorer.
Turneringsudvalgets resultat er hermed 10 tusind kr. bedre end forventet.
Referatet henviser til klubbens regnskab for tydeliggørelse af de forskellige poster
Herunder vises kun få slides fra generalforsamlingen – Indtægter, Udgifter og Årets
resultat.

13/14

2015

15 mdr.

Indtægter:
Kontingenter, indskud
Skabsleje
Greenfee
Sponsorindtægter
Drikkevaresalg, netto
Kaffemaskine og diverse
Turneringsudvalg, netto
Indtægter i alt

3.115.243
161.650
76.860
119.350
70.773
-8.530
32.376
3.567.722

2.456.174
155.200
54.529
77.750
78.596
-4.370
25.412
2.843.291

Budget 2015

Budget 2016

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

2.471
165
65
100
65
15
15
2.896

2.456
155
55
75
58
0
22
2.821
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13/14

2015

15 mdr.

Udgifter:
Banedrift
Ungdomsudvalg
Driving range/træner
Elitehold
Klubhusdrift
Administration
Sponsorudvalg
Begynderudvalg
Infoudvalg
DGU
Udgifter i alt:

1.826.545
23.540
56.376
117.084
233.252
685.298
0
12.480
0
110.388
3.064.963
13/14

1.369.255
10.675
50.291
108.750
174.265
581.630
4.900
19.567
0
85.352
2.404.685
2015

15 mdr.

Budget 2015

Budget 2016

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

1.415
20
63
106
177
527
2
13
0
90
2.413

1.427
6
100
21
189
546
5
20
0
85
2.399

Budget 2015

Budget 2016

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

Resultat af drift

502.759

438.606

483

422

Afskrivninger:
Container og maskiner
Baneanlæg
Vandingsanlæg
Maskinhus og inventar
Bagrum/kontor
Klubhus

92.025
36.331
15.759
111.279
33.615
197.275

53.786
23.514
7.377
87.681
27.605
152.456

90
34
8
90
28
150

55
22
8
90
25
150

Afskrivninger i alt:

486.284

352.419

400

350

Resultat før finansielle poster

16.475

86.187

83

72

Finansielle poster:
Renteindtægter
Renteudgifter
Finansielle poster i alt:

1.707
62.821
61.114

203
36.532
36.329

0
50
50

0
31
31

-44.639

49.858

33

41

ÅRETS RESULTAT

Steen kunne på baggrund af forespørgsel til salen og akklamation konstatere, at
forsamlingen kunne godkende klubbens regnskab for 2015.
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Ad.4. Fastsættelse af kontingent og indskud og forelæggelse af budget 2016
Igen var det Knud Heinrichs, der fik ordet under denne fremlæggelse.
Kontingent og administrationsgebyr
Bestyrelsen fremlagde kontingentets størrelse for 2016. Det indebærer, at kontingentet
ikke stiger.
Størrelsen på administrationsgebyr fastholdes også.
Generalforsamlingen kunne med akklamation godkende fastsættelsen af kontingenterne.
Budget 2016
Dermed kunne bestyrelsens budget forelægges.
Igen vises i dette referat kun oversigt over Indtægter, udgifter og årets resultat. For at
se et fuldstændigt budget skal man gå til klubbens hjemmeside – under
generalforsamling.

2015

Indtægter:
Kontingenter, indskud
Skabsleje
Greenfee
Sponsorindtægter
Drikkevaresalg, netto
Kaffemaskine og
diverse
Turneringsudvalg,
netto
Indtægter i alt

Budget 2016

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

2.456.174
155.200
54.529
77.750
78.596

2.471
165
65
100
65

2.456
155
55
75
58

-4.370

15

0

25.412
2.843.291

15
2.896

22
2.821

2015

Udgifter:
Banedrift
Ungdomsudvalg
Driving
range/træner
Elitehold
Klubhusdrift
Administration
Sponsorudvalg
Begynderudvalg
Infoudvalg
DGU
Udgifter i alt:

Budget 2015

Budget 2015

Budget 2016

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

1.369.255
10.675

1.415
20

1.427
6

50.291
108.750
174.265
581.630
4.900
19.567
0
85.352
2.404.685

63
106
177
527
2
13
0
90
2.413

100
21
189
546
5
20
0
85
2.399
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2015

Resultat af drift

Budget 2015

Budget 2016

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

438.606

483

422

Afskrivninger:
Container og
maskiner
Baneanlæg
Vandingsanlæg
Maskinhus og
inventar
Bagrum/kontor
Klubhus

53.786
23.514
7.377

90
34
8

55
22
8

87.681
27.605
152.456

90
28
150

90
25
150

Afskrivninger i alt:

352.419

400

350

86.187

83

72

203
36.532

0
50

0
31

36.329

50

31

49.858

33

41

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster:
Renteindtægter
Renteudgifter
Finansielle poster i
alt:
ÅRETS RESULTAT

Steen kunne på baggrund af forespørgsel til salen og applaus konstatere, at forsamlingen
kunne anerkende klubbens budget for 2015.
Budgettet skulle ikke vedtages – kun fremlægges.
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde på anbefaling af DGU fremlagt vedtægterne i revideret form.
Der har ikke været intentioner om at ændre grundlæggende i vedtægternes hensigt og
funktion, men udelukkende at skabe klarhed og præcision.
Jesper Helmer orienterede kort om de forskellige rettelser.
Vedtægternes § 5 var blevet udvidet med en sætning sidst i paragraffen:
”Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til
generalforsamlingen. Dette gælder også eventuelle forslag til opstilling til valg”.
Denne sætning gav anledning til en vis debat om virkningerne og konsekenser.
Bestyrelsen trak denne ændring tilbage.
Alle andre ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget med akklamation.
De reviderede vedtægter kan nu ses på hjemmesiden og kan udleveres via klubbens
kontor.
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Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
- Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer
Ad. 7 Valg af formand (ulige år).
- Ikke aktuelt
Ad. 8 Valg af kasserer (lige år).
- Knud Heinrichs var på valg.
Selvom han selv mente at have været kasserer i tilpas mange år, blev han alligevel valgt
med akklamation.
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Inge Johannesson – var villig til genvalg
Bjørn Foss – var villig til genvalg
Bestyrelsen havde foreslået Erik Jensen til valg som nyt bestyrelsesmedlem
Alle 3 blev valgt med akklamation.
Ad. 10 Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen havde indstillet Bo V. Christensen til valg som suppleant til bestyrelsen.
Bo var ikke til stede, men havde sendt en fuldmagt og bekræftelse og blev valgt med
akklamation.
Ad. 11 Valg af revisor og revisorsuppleant.
Inge-Lise Bækmand var på valg som revisor og var villig til genvalg
Inge-Lise blev valgt med akklamation
Hans Otto Sørensen var på valg som revisorsuppleant og var villig til genvalg.
Hans Otto Sørensen blev valgt med akklamation.
Ad. 12 Eventuelt
Steen Larsson spurgte til andre spørgsmål og kommentarer fra salen
- Et medlem ønskede, at klubbens formand var synlig – vel især ved klubbens
arrangement omkring Afslutningsmatchen. Medlemmet genkaldte det store arbejde der
bliver lagt i arrangementet og så det som en god anledning til at formanden kunne have
præsenteret sig.
Aksel Beckmann svarede, at det bestemt også var hensigten at være synlig og på bedste
måde repræsentere bestyrelsen, men netop ved Afslutningsmatchen var han forhindret.
- Et medlem ville gerne opfordre kvinder til at melde sig til regionsgolf. Specielt det nye
hold med 70+ kan komme til at mangle spillere.
Årets hole-in-one præmier blev uddelt.
Der var 2 spillere der havde lavet hole-in-one.
Henrik Rasmussen – 23.7. hul 6. Henrik var ikke til stede
Christian Halgreen – 26.7. hul 6
Christian fik overrakt et smukt bearbejdet fad fra XO-living og et bagmærke.
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Som en bemærkning havde en spiller lavet hole-in-one på en bane i Spanien.
Vi nøjedes med at omtale ham pænt på generalforsamlingen for et smukt slag.
Klubbens priser blev uddelt.
Klubbens pris
Indstilling til klubbens pris i 2016
Når man forsøger at aflytte, hvem der kan være kandidat til årets pris, finder
medlemsskaren altid nogle kammerater frem, som i ubemærkethed gør en stor indsats.
Det ender ikke altid med at blive en af disse mere stille medlemmer, for de mere synlige
har det jo med at få opmærksomheden.
Årets pris – her Klubbens pris – går til en klart mere stille mand.
Uden at gøre det store væsen af sig ordner han mange opgaver rundt om på klubbens
område. Han skal spørges – javel – men han stiller meget ofte op. Og i øvrigt klarer han
ofte opgaverne selv… i betydningen alene, på den tid det passer ham.
Han har prøvet at fortælle, at han jo er en gammel mand, der bør trappe opgaverne
ned, men som flere andre i den generation, er det ikke helt så ligetil at sætte sig hjem i
lænestolen.
Han er guld værd for klubben når der skal samles, flyttes, køres, skæres og ryddes. Og
der bliver virkelig ordnet meget. Så man kan se det bagefter.
Men vores mand går altså lige så stille med det.
Men nu skal vores mand så vide, at vi har set og bemærket arbejdet og indsatsen – og at
vi værdsætter det.
Klubbens pris 2016 går til Per Johansen
Bestyrelsens pris
Her er så – igen - en fyr der går lidt stille med det.
Det er noget med, at han sætter sig på en græsslåmaskine en morgen og så kommer han
tilbage 3 dage efter …
Ingen har hørt fra ham i mellemtiden – men græsset er slået….og maskinen er stadig
intakt.
Ingen ved helt, hvad han lever af i de dage.
Frisk luft - blandet med dufte af nyslået græs og dieselos, er vel ikke idealkost?
Ingen har hørt ham klage ret meget over smerter i ryg og … det der lidt længere nede,
hvilket ellers er en almindelig risiko ved den aktivitet.
Kun har vi hørt om hans glæde ved at kunne give en hånd og det er en helt fantastisk
håndsrækning til de hårdtarbejdende greenkeepere – i den periode, hvor de har mest
behov.
Vi ved, der er andre, der giver en lignende håndsrækning til banens og klubbens
vedligehold.
Her har vi valgt en meget fin repræsentant, som yder en frivillig, uegennyttig, helt
vederlagsfri og stor indsats til inspiration …. Og som virkelig fortjener at komme lidt
frem i lyset.
Bestyrelsens pris 2016 går til Jens Jørgen Jensen
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Årets Schou-Madsen trofæ
Schou-Madsen trofæet bliver overrakt til vinderen i klubmesteren i hulspil. I 2015 var det
Simon Jørgensen, som fik pokalen overrakt af Jannik Petersen.
Baneudvalget
Bjørn Foss fremlagde baneudvalgets plan for 2016.
Han fortalte at der ikke skal ske det helt store i år.
- Justeringer og pleje, men ingen større omlægninger eller om-sig-gribende
renovationer.
- Green på hul 3 ændres. Greenbunkeren i venstreside nedlægges.
- Der anlægges en bunker ved drivingrange. Den skal kunne bruges til at træne fairwaybunkerslag.
- Nettet for enden af drivingrange repareres.
- Åen på hul 9 graves op og renoveres.
- Indspilsgreen ved drivingrange kan tages i brug.
Turneringsudvalget.
Den samlede matchplan for 2016 vil være at finde på hjemmesiden.
Som altid gav Inge Lise Bækmand en venlig men bestemt henstilling om, at alle
deltagere i klubbens turneringer og matcher sørger for at få betalt via netbank – i
samme øjeblik som man tilmelder sig.
Sæsonen begynder den 16. april 2014, med Åbningsturnering formiddag og eftermiddag.
Golfens dag finder sted den 17. april 2014.
Svend Troelsen orienterede kort om regionsgolf. Der mangler flere tilmeldinger – og vel
især tilmeldinger fra dame-spillere.
Vi mødes til regionsgolf – møde den 16.3. kl. 19.00 i klubhuset.
Tak til afgående aktive
Bodil Damkjær, afgående sponsorformand, blev belønnet med en hilsen fra klubben og
store klapsalver.
Karl Lamberts, afgående hoffotograf, blev belønnet med en hilsen fra klubben og store
klapsalver.
Afslutning:
Steen Larsson afsluttede sin rolle med at takke for god ro og orden.
Aksel Beckmann afsluttede generalforsamlingen med at takke Steen for en god indsats
som dirigent, og ønskede alle en god sæson 2016.
Referatet er godkendt

_________________________________Dato:__________________________
Steen Larsson
Dirigent
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