
Generalforsamling Brøndby Golfklub den 30. marts 2011 i Kulturhuset Kilden  

 

Formanden Tage Jensen bød velkommen og herefter afholdtes generalforsamlingen i 

henhold til den udsendte dagsorden. 

 

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent 

Jan Darfelt (DIF) blev foreslået og valgt som dirigent og erklærede herefter 

generalforsamlingen lovlig indvarslet.  

 

Ad dagsordenens punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formanden bød endnu engang velkommen til de fremmødte, herunder en særlig 

velkomst til nye medlemmer. 

 

     Formanden fremlagde herefter bestyrelsens beretning således: 
Statistik for 2010: 

30. september 2010 var der i alt 151.185 golfspillere i Danmark i ht. DGU’s hjemmeside. Det er ca. 1.450 færre end året 

i forvejen.  

I Brøndby Golfklub var der pr. 31. december 2010 i alt 1047 aktive medlemmer, heraf var der 70 medlemmer under 25 

år. Antallet af passive medlemmer var 204, hvilket er en nedgang af aktive medlemmer på 152 og en stigning af de 

passive på 30. 

Der har i 2010 været afholdt 8 turneringer i klubben, hvori der har deltaget i alt 748 medlemmer. 

Herudover har klubberne i klubben afviklet deres ugentlige turneringer ligesom de årlige klubmesterskaber også er 

afviklet over 2 weekender. 

Ud fra forbruget af scorekort skønnes det, at der har været spillet ca. 17.500 golfrunder i årets løb. 

Klubben har i 2010 haft i alt 2.030 greenfee gæster, hvilket er et fald i antallet på 477 i forhold til 2009. 

Af ovennævnte tal kan det ses, at udfordringerne fortsætter både i samfundet og for DGU bl.a. pga. stigende 

arbejdsløshed, stigende opsparing og usikkerheden i boligpriser. 

 

Udfordringerne for Brøndby Golfklub vil i de kommende år være påvirket af flere golfhuller pr. spiller på landsplan, 

prisdumping vedr. fleksible medlemskaber, faldende medlemstal i BGK og på landsplan, udover at BGK får øgede 

omkostninger ved byggerier.   

Klubben har en sund økonomi, som løbende følges op til budgetterne og der arbejdes fortsat på øget informations-

indsats, genopstart af sponsorarbejdet, tiltag vedr. juniorarbejdet – herunder skolegolf, prøvemedlemskaber, forsøg med 

buggys samt drage fordel af klubbens placering ca. 10 km fra centrum af København..  

 

Aktiviteter gennem 2010: 

Skolegolf: 

Skolegolfen som så småt startede op i 2009 fortsatte i 2010 med elever fra nogle af kommunens skoler. Samarbejdet vil 

blive udvidet i 2011 og omfatter også et samarbejde med Brøndby Idræts efterskole, såfremt der bliver deltagere nok til 

at oprette en golflinje. 

Vejdirektoratet: 

Klubbens problemer med Vejdirektoratet er formentlig blevet løst af de tiltag, der blev sat i værk sidste år ved hul 3 0g 

4, idet den seneste melding fra Vejdirektoratet har været, at der ikke er fundet bolde ved motorvejen siden. 

Ændring af klubhuset:  

Sekretariatet er nu flyttet ned i det tidligere klubhus og et nedsat byggeudvalg har i vinterens løb arbejdet med planer 

for ombygning af laden til ”nyt klubhus”. Projektet fremlægges senere på aftenen af byggeudvalget. 

Frivilligt arbejde i BGK: 

I 2009 var der 264 medlemmer, som meldte sig til at deltage i frivilligt arbejde, hvilket klubben har draget fordel af i det 

forløbne år i form af en arbejdsdag på banen med efterfølgende turnering i foråret, opførelse af læhegn på drivingrangen 

Golfens dag, oplæg til byggeri hhv. ombygning af klubhus og nyt maskinhus med faciliteter til greenkeeperne. 

 

   

  



Helhedsplan for klubben: 

Der arbejdes videre med den helhedsplan, som blev fremlagt på klubbens generalforsamling i 2008, dog således at 

arbejdet vil blive udført i små bidder af gangen. 

Forhandlingerne med kommunen vedr. Hvedegården er gået i stå, idet klubben ikke længere er interesseret i at overtage 

denne, såfremt klubben ikke kan benytte den til de formål, som først antaget. 

  

Der arbejdes videre med etablering af faciliteter til greenkeeperne, således at disse får ordnede forhold i ht. 

arbejdstilsynets rapport efter 2 besøg i foråret 2010, idet det allerede har kostet dyrt at maskinparken ikke har kunnet 

være indendørs i den forgangne vinter. 

Første år med ny pro: 

Henrik Schulze startede i klubben pr. 1, marts 2010 og det meste af marts måned blev brugt til at istandsætte 

proshoppen, som trængte til fornyelse, hvorfor der også bl.a. blev investeret i en del nyt inventar, så den fremstod pæn 

og klar til åbningsdagen, den 1. april 2010, hvor Henrik og Pernille holdt åbningsreception. 

Åbningstiden i shoppen er samtidig blevet udvidet væsentlig og både Henrik og Pernille har givet udtryk for at befinde 

sig godt i klubben, selv om det var svært at få varer hjem pga. det fremskredne tidspunkt for indkøb til sommersæsonen 

og ikke mindst af de mange indbrud i efteråret. 

Andet år med ny pro: 

Evaluering af det første år har resulteret i at shoppens åbningstider nedsættes i yder tiderne, som har været meget lidt 

besøgt af kunder. 

For at kunne udvide undervisningen, som der har været god efterspørgsel efter, er der efter aftale med Henrik blevet 

ansat en proelev – Mark - som starter 1. april 2011. Mark er godt udrustet til jobbet, idet han allerede har en engelsk pro 

uddannelse. Det forventes at ansættelsen af Mark vil give både klubben og proen større muligheder for at tilbyde 

golfskoler for hold, udvide samarbejdet med Brøndby kommunes skoler samt Brøndby Idrætsefterskole samt øvrige 

arrangementer. 

Samarbejde med de lokale medier: 

Det er bestyrelsens ønske at opnå mere samarbejde med de lokale medier, hvorfor den gerne tager imod gode forslag til 

et sådan samarbejde. Det er dog allerede lykkedes at få bragt en artikel i Sydkysten i forbindelse med Golfens dag. 

Artiklen nævner bl.a. at BGK er befriende afslappet, dejlig stemning og følelsen af at man er velkommen. 

Banen: 

På trods af den lange frostperiode er der i vinterens løb udført en del arbejder på banen, bl.a. ændring af hul 16, som 

laves til par 4 hul på 252 m fra gul tee. Dette betyder at banen nu er godkendt som par 70 bane. 

Søen ved 16. tee/ 15. fairway bliver i samme forbindelse udvidet. 

Den lange vinter og det meget tidlige snefald har desværre medført en del svampeskader på banen, som medfører en 

massiv efter såning med nye græsfrø, så snart jordtemperaturen vil være til det. 

Da tøvejret endelig kom viste det sig, at vandtrykket fra skoven ”anlagde” en stor sø midt på fairway 15, hvorfor det 

blev nødvendigt at nedlægge nyt dræn for at aflede vandet, så snart frosten var kommet af jorden, så der kunne graves. 

Bunkeren på hul 1 har også meget længe stået under vand, hvorfor det også har været nødvendigt at sænke vandstanden 

i søen på hul 5 og 6, ligesom piletræerne på søbredden er fjernet. 

Frost og blæst har beskadiget nettet på venstre side af drivingrangen så meget at det ikke kan repareres, hvorfor der er 

blevet indkøbt og opsat et nyt net af bedre kvalitet.  

DGU årsmøde den 26. marts 2011: 

Der har været indsendt klage fra nogle nordjydske klubber over, at hverdagsmedlemmer nu er kommet i kategori 

”fleksmedlemmer”. De klagende klubber havde ønsket at hverdagsmedlemmer fik DGU kort mærket ”H” som det 

tidligere har haft. Den nye regel fra 1. januar 2011 bliver fastholdt, således at hverdagsmedlemmer har status som 

”fleksmedlemmer”. 

Bestyrelsen i BGK har arbejdet med ideer til hvordan BGK skal forholde sig til de nye former for medlemskategorier. 

Tiltag i 2011: 

Fortsat styr på økonomien i klubben   

Øget informationsindsats – ind mod byen 

Yderligere focus på sponsorarbejdet 

Flere tiltag vedr. juniorer – herunder skolegolf 

Prøvemedlemskab 

Forsøg med buggy 

Drage fordel af klubbens placering – 10 km fra centrum af København. 

 

Evt. forslag fra medlemmerne hilses velkommen. 

 

 



Afslutning: 

Formanden rettede en stor tak til alle, som yder en frivillig indsats i i klubben, det være sig baneservice, begynder 

arbejde, junior- og elitearbejde, turneringsudvalg og turneringshælpere og div. projekter og andre aktiviteter i klubben. 

 

Også personalet –banepersonale, kontorpersonale, samt klubbens pro fik en stor tak for deres indsats i året  

 

Formanden rettede til sidst en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og mange gode diskussioner 

 

Formandens beretning slut 

 

Klapsalver fra salen. 

 

 

Dirigenten tog herefter ordet og meddelte, at der er 162 stemmeberettigede tilstede i 

salen. 

 

Dirigenten spurgte herefter om der var nogle spørgsmål eller kommentarer til 

formandens beretning. 

 

Jan B. Nielsen foreslog at klubben forsøger at synliggøre sig på Islands Brygge via 

lokalaviser, da der bor rigtig mange potentielle medlemmer der. 

Jens O. Christensen savner en evaluering af den elitesatsning, der blev brugt penge på 

sidste år, i beretningen. 

Formanden beklagede den manglende redegørelse for eliten. 

 

Der var ikke flere kommentarer til bestyrelsens beretning og dirigenten bad om 

forsamlingens godkendelse af bestyrelsens beretning, hvilket skete med stort bifald 

fra salen. 

 

Dagsordenens punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det 

forløbne år til godkendelse 

Det udsendte regnskab blev fremlagt og gennemgået af Martin Høgh, som valgte 

at gennemgå regnskabet i en kort version, idet regnskabet er udsendt til alle med-

lemmerne i forvejen. 

 

Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, 

hvilket ikke var tilfældet. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 

Ad dagsordenens punkt 4: Forhandling og afstemning om følgende forslag fra 

bestyrelsen.  
a) Forslag om nyopførelse, ombygning og finansiering af bygninger 

b) Forslag om ombygning og finansiering af ”Den hvide lade” 



Bestyrelsen havde foreslået nedenstående: 

 
ad 4a)  1) Det af bestyrelsen præsenterede forslag til opførelse af ny Greenkeeper bygning til en 

anslået byggepris på 4 mio. kr. +/- 10 %, som medfører særskilt indbetaling af medlemsindskud til 

byggefond med 500 kr. for alle medlemmer, dog undtaget juniormedlemmer, pr. 1.7.2011. 

2) Bestyrelsen bemyndiges til at optage bank og realkreditlån til finansiering af byggeri op til kr. 

3.500.000 med deraf følgende kontingentstigning for fuldtidsmedlemmer 

 

ad 4b)  1) Det af bestyrelsen præsenterede forslag til ombygning af ”Den hvide lade” til en anslået byggepris på 

1,5 mio. kr. +/- 10 % som medfører særskilt indbetaling af medlemsindskud til byggefond med kr. 500 

for alle medlemmer, dog undtaget junior-medlemmer, pr. 1.1.2012 

2) Bestyrelsen foreslår at saldo på byggefond kr. 664.449 allokeret til Midlergården frigives til 

det foreslåede byggeri af klubhus i ”Den hvide lade”. 

3) Bestyrelsen foreslår, at tidligere års hensættelse kr. 1.000.000 allokeret til ”Fornyelse af 

baneanlæg” frigives til byggeri af greenkeeper bygning og klubhus 

 
Ad 4 a) 

Peter Falk fremviste via Power Point på vegne af byggeudvalget skitser over evt. nyt maskinhus 

indeholdende diverse greenkeeperfaciliteter samt skønnet byggesum og finansiering heraf. 

Ad 4 b) 

Peter Falk fremviste herefter byggeudvalgets skitser over evt. ombygning af laden som også 

indeholdt skønnede priser samt finansiering heraf. 

 

Dirigenten bad herefter forsamlingen stille spørgsmål til det fremlagte, før man gik til afstemning 

herom. 

Kai Dinesen påpegede, at der i det fremlagte materiale var tale om indskud på 2x 500 kr. medens 

der i indkaldelsen punkt 4a, kun fremgik at der er tale om 1x 500 kr. 

Steen Simonsen mener ikke, at det er uvæsentlig om sikkerhedsmargin +/- 10 % i byggesummen 

bliver på 3,6 mio. kr. eller om den bliver på 4,4 mio. kr. Steen Simonsen ønsker også at vide, om 

evt. fleksmedlemmer er at betragte som fuldtidsmedlemmer, som skal betale indskud til byggeriet. 

Formanden forklarede, at der ikke pt. er indhentet bindende tilbud vedr. byggeriet, men at priserne 

er skønnet af fagfolk, som sidder i udvalget. Formanden meddeler, at bestyrelsen endnu ikke har 

taget stilling til hvorvidt evt. fleks medlemmer skal betale indskud. 

Steen Simonsen er af den opfattelse at samtlige medlemmer i klubben bør deltage ligesom han 

fortsat synes at en sikkerhedsmargin på +/- 10 % er for svævende. 

Finn U. Andersen gjorde opmærksom på, at kontingent og indskud skal fastsættes på generalfor-

samlingen. 

Formanden meddeler, at bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når der 

foreligger en byggetilladelse og priser på byggeriet. 

 

Dirigenten gik herefter til afstemning om forslaget ad punkt 4a, og spurgte om der var nogen som 

ønskede skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. Afstemningen skete herefter ved hånds-

oprækning. 

Ingen stemte imod.   

Flertallet af forsamlingen havde armene i vejret, hvorfor forslaget blev vedtaget. 

 

Martin Høgh præciserede herefter overfor forsamlingen, at der var tale om indskud i alt på 2 x 500 

kr. hhv. 1. juli 2011 og 1. januar 2012 fordelt på begge projekter. 

 



 Dirigenten gik herefter til afstemning om forslaget Ad 4 b), som ligeledes skete ved håndsopræk-

ning. 

Ingen stemte imod 

Flertallet af medlemmerne stemte for, hvorfor forslaget blev vedtaget. 

 

Ad dagsordenens punkt 5: Forhandling og afstemning om sådanne forslag, der 

måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler (senest 14 

dage før generalforsamlingen) 

Forslag 1: Indsendt af Ulla Forsberg, Lene Becker og Susanne Kjellerup 
Forslag til ændringer af ”retningslinjer” vedr. Start på hul 10” 1. Afsnit. 

1. Der kan startes på hul 10 alle ugens dage. Spillere som starter på hul 10   har ingen spillerettigheder 

Alternativt: 

2. Der kan startes på hul 10 efter kl. 14 alle ugens dage. Spillere som starter fra hul har ingen spillerettigheder. 

Baggrunden for forslaget er, at bagni vil kunne udnyttes bedre i de perioder af året hvor det mørkner forholdsvis tidligt. 

Spillere, som har erhvervet golfkortet (ofte sidst på sommeren) og som er arbejdsramt, har større mulighed for at prøve 

at spille bagni, hvis de kan starte fra hul 10. 

 

Dirigenten spurgte forslagsstillerne om de ville begrunde forslagene yderligere, 

hvilket Susanne Kjellerup gjorde.  

Dirigenten spurgte herefter bestyrelsen, om denne kunne tilslutte sig forslaget. 

Bestyrelsen ønskede ikke at støtte forslaget. 

 

Dirigenten gik herefter til afstemning ved håndsoprækning. 

Alternativ 1 blev nedstemt, da flertallet var imod forslaget 

Alternativ 2 blev nedstemt, da flertallet var imod forslaget 

 

Forslag 2: Indsendt af Hans J. Larsen 
Forslag vedrørende start på hul 10: 

Den eksisterende ordning for start på hul 10 mandag formiddag foreslås udvidet til også at gælde tirsdag, torsdag og 

fredag formiddag. 

En sådan ændring vil være til stor glæde for de seniorer m.fl. som af den ene eller anden grund har det bedst med at gå 9 

huller, da det vil betyde, at denne medlemsgruppe – som også betaler fuld kontingent – nu får bedre mulighed for at 

spille på alle banens huller. 

Dirigenten spurgte om forslagsstilleren havde yderligere kommentarer til forslaget, 

men forslagsstilleren var ikke til stede, hvorfor forslaget ikke blev yderligere 

begrundet.  

Susanne Jakobsen undrede sig over, hvorfor hver onsdag ikke indgik i ændringen. 

Dirigenten spurgte bestyrelsen, hvorvidt denne kunne tilslutte sig den foreslåede 

ændring til ordningen. 

Bestyrelsen kun at støtte forslaget, såfremt hver onsdag formiddag indgår i ændrin-

gen, således at det bliver alle ugens hverdage om formiddagen. 

Efter lidt debat foreslog dirigenten, at der bestyrelsens forslag blev sat til afstemning 

som ændringsforslag. 

Finn U. Andersen mener ikke at der kan stemmes om ændringsforslag, hvilket 

dirigenten ikke var enig i. 

Da der ikke var flere, som ønskede ordet skred dirigenten til afstemning om følgende:  



1. Det skal tillades at starte på hul 10 alle ugens hverdage fra kl. 9:00-12:00 

2. Det skal tillades at starte på hul 10 mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

formiddag 

 

Forslag 1 blev nedstemt, da der var mindretal for forslaget 

Forslag 2 blev nedstemt, da der ligeledes var mindretal for forslaget. 

 

Ad dagsordenens punkt 6: Forelæggelse af budget for det kommende år 

Martin Høgh fremlagde budgettet for 2011, som også har været fremsendt til 

medlemmerne forinden. 

Der var ingen bemærkninger til dette. 

 

Ad dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og 

eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 

På den ekstraordinære generalforsamling den 21. Januar 2011 blev det besluttet at 

kontingentet for nedenstående medlemskategorier skal besluttes på den ordinære 

generalforsamling. 

Bestyrelsen har foreslået at nedenstående kontingenter for 2011 fortsætter uændret i 

forhold til 2010 således:  

Kategori:   Kontingent: Indskud: 

A: Seniormedlemmer o/25 år      5.500     8.000 

B: Fleks hverdagsmedlemmer      4.100     8.000 

C: Passive medlemmer          800            0 
 

Kontingentet for 2011 blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af formand 

Tage Jensen blev genvalgt med akklamation. 

 

Ad dagsordenens punkt. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Stig Bindner, Helge Michelsen og Jørn Schlichting var på valg.  

Stig Bindner og Helge Michelsen blev genvalgt for 2 år. Jørgen Schlichting modtager 

ikke genvalg. 

Johnny Ljungberg er udtrådt af bestyrelsen og Heidi Andersen ønsker at udtræde af 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Peter Falk, Karin Bancsi og Lotte Breum. 

Peter Falk blev nyvalgt for 2 år og Karin Bancsi og Lotte Breum blev begge nyvalgt 

for 1 år. 

 

Ad dagsordenens punkt 10. Valg af revisor og suppleant 

Statsaut. Revisionspartnerselskabet Nielsen og Christensen blev genvalgt som 

revisor.  



 

Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt 

Kai Dinesen spørger om start på hul 10 mandag formiddag fortsat er gældende. 

Spørgsmålet blev besvaret af formanden, som nævnte, at det fortsat kører som 

prøveordning og vil blive evalueret hen over året. 

 

Der var ikke flere emner under eventuelt. 

 

 

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro 

og orden. 

 

Formanden rettede herefter en tak til dirigenten. 

 

 

 

Som dirigent:  

 

sign.:    Jan Darfelt 

 

 

 

 

Som formand: 

  

sign.:    Tage Jensen           


