
 

 

Generalforsamling i Brøndby Golfklub den 31. marts 2014 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 
Ole Hansen blev foreslået og valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig indvarslet i 

henhold til vedtægterne.  

 

Ad dagsordenens punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden bød endnu engang velkommen til de fremmødte og fremlagde herefter bestyrelsens 

beretning via Power Point 

 

Se særskilt link til bestyrelsens PowerPoint 

     

Herefter fik bestyrelsesmedlem Helge Michelsen ordet og fortalte om klubbens nye projekt ”Plant 

et træ” og den nye træfond, hvor medlemmerne og andre kan sponsorere et beløb til indkøb af nye 

træer til banen. Fonden er allerede blevet sponsoreret af bl.a. ”De ikke arbejdsramte klub” og et 

enkelt medlem og der er plantet ca. 10 nye træer, hvor der vil blive opsat skilte med navne på 

”sponsorerne”, 

HM opfordrede alle, som var interesseret i sponsorere projektet til at henvende sig til baneudval-

get. 

 

Dirigenten tog herefter ordet og meddelte, at der var 99 stemmeberettigede tilstede i salen, og 

spurgte herefter om der var nogle spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 

 

Jan Nielsen anbefalede at klubben tager kontakt til hoteller i nærområdet.  Glostrup Parkhotel 

anbefales. 

Jan Nielsen spurgte endvidere, om der efter omlægningen af banen var konstateret fordele/ulemper 

Stig Bindner svarede, at en væsentlig fordel var, at slidtagen på banen nu var fordelt jævnt ud over 

hele banen.  

 

Leif Nielsen spurgte vedr. bolde til gæster, om disse fortsat skal købes i sekretariatet, hvilket blev 

bekræftet. Der arbejdes endvidere på en alternativ mulighed. 

 

Kirsten Hamilton ønskede at vide, hvorfor der ikke havde været tid til sponsorarbejde. 

Tage Jensen svarede, at der var forsøgt med frivillig arbejdskraft og at satsning på nye prøvemed-

lemmer havde krævet tiden. 

 

Anni Snor anfægtede roderi vedr. hul 2 m.fl. 

Stig Bindner svarede at baneudvalget og greenkeeperne skal gøre dette arbejde, men greens kræver 

tiden pt. 

 

Vibeke Jakobsen spurgte, om der ville blive åbnet mere op til sekretariatet, da hun syntes at det 

virkede meget ”lukket”. 

Tage Jensen svarede at bestyrelsen havde drøftet dette, og at frivillige er i gang med tiltag i 

forbindelse med frontdisk samt flytning af indgang. 



 

 

 

Jan Kjærulff spurgte om samarbejdet med BIE, ligesom han foreslog, at der også laves hverve  

kampagner for sponsorer, ligesom der bliver for nye medlemmer. 

Tage Jensen svarede, at han håbede, at samarbejdet med BIE fortsætter, men at det kniber med 

tilslutningen til golflinjen. Forslaget om hverve kampagne for sponsorer vil blive overvejet. 

 

Hans J. Larsen foreslog, at man kan aflevere brugt udstyr til klubben, således at prøvemedlemmer 

kan benytte dette gratis. 

Dette tilbydes allerede og alle er naturligvis velkommen til at aflevere brugt udstyr i klubben. 

 

Keld Mortensen mente, at evt. fjernelse af indskud vil give flere nye medlemmer.  

 

Tommy Zacho meldte sig med hjælp til oplæg til sponsoraftaler. 

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var flere spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. 

 

Dette var ikke tilfældet, og dirigenten bad derfor 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 reviderede regnskab blev herefter fremlagt og gennemgået af Martin Høgh, som valgte at 

gennemgå regnskabet i en hurtig version, idet regnskabet var udsendt til alle medlemmerne i 

forvejen. 

 

Dirigenten forespurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. 

Dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne § 6 stk. 3:  

Nuværende tekst:  

I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående regler.  

Ændres til:  

6 stk. 3 slettes fra vedtægterne 

  

Begrundelse for ændring:  

Baggrunden for forslaget skal ses i lyset af, at bestyrelsen med den nuværende §6 stk. 3 sættes i et 

dilemma, da stort set alle dispensationsanmodninger fordrer en subjektiv stillingtagen fra 

bestyrelsens side. Der er i langt de fleste tilfælde tale om veldokumenteret begrundelse fra ansøgers 

side, men bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der er tale om ”særlige tilfælde”. 

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at skulle foretage sådanne subjektive vurderinger, idet 

ingen af bestyrelsens medlemmer har forudsætningerne for at kunne gøre dette på kvalificeret vis. 

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund at §6 stk. 3 slettes. 

 

Tage Jensen supplerede den skriftlige begrundelse for forslaget. 

Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 



 

 

Da der ikke var stemmeberettigede nok til stede, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling 

i henhold til vedtægternes § 14 for at få forslaget endeligt 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) 
 

Der var indkommet forslag fra Allan Pøhl, som foreslog at klubber i klubbernes fortrinsret blev 

suspenderet når disse falder på helligdage, herunder 1. maj og grundlovsdag. 

Allan Pøhl begrundede forslaget med, at det var svært at komme ud og spille golf på disse dage, 

hvis man er arbejdsramt. 

Bestyrelsen støttede ikke forslaget med den begrundelse, at det kun er få timer sammenlagt, der er 

tale om. 

Forslaget blev sat til afstemning og der var 34 stemmer for og 38 imod, hvorfor forslaget faldt. 

 

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

 
Martin Høgh fremlagde budgettet for 2014, som også havde været fremsendt til medlemmerne 

forinden. 

Martin Høgh gjorde opmærksom på, at man også i det nye år har været nødsaget til at skære i dele 

af budgettet.  

 

Jens O. Christensen ønskede budget udsendt sammen med indkaldelsen, og gjorde opmærksom på 

at depositum til boldkort fremgik af budgettet for 2014 på trods af, at det er besluttet, at der 

fremover skal købes et chipkort til boldmaskinen. 

Martin Høgh meddelte, at budgettet blot skal fremlægges og ikke godkendes på generalforsam-

lingen, ligesom beslutningen om en ny boldmaskine ikke endeligt var taget, da budgettet blev 

udsendt. 

 

Jan Nielsen ønskede at vide, om klubben fortsat har omkostninger vedr. Midlergården efter at 

greenkeeperne er flyttet ud. 

Svaret var ja, da lejemålet fortsat tilhører klubben. Tage Jensen oplyste endvidere at der skal 

arbejdes på en samlet plan for anvendelse af klubbens bygninger. 

 

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

ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 

 

Bestyrelsen foreslog at nedenstående kontingenter for 2014  fastsættes således:  

 

Kategori:   Kontingent:                       Indskud: 

A: Seniormedlemmer o/25 år      6.100     8.000 

B: Fleks hverdagsmedlemmer      4.620     8.000 

C: Passive medlemmer          800            0 

 

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

 



 

 

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af formand 

 
Tage Jensen blev genvalgt med akklamation. Der var ingen modkandidater. 

 

Ad dagsordenens punkt. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Martin Høgh, Tom Bielsen og Lotte Breum er på valg og modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle. 

 

Dirigenten spurgte, om der ønskedes skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. 

Da der ingen modkandidater var, blev Martin Høgh, Tom Nielsen og Lotte Breum genvalgt for 2 år 

   

Ad dagsordenens punkt 10. Valg af revisor  

 
Statsaut. Revisionspartnerselskabet Nielsen og Christensen blev genvalgt som revisor. 

 

Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt 
 

Der var ingen emner på dagsordenen, og dirigenten meddelte, at der ikke kunne tages beslutninger 

under punktet. Ordet blev herefter givet frit, og spørgelysten var stor. 

Der blev bl. a. stillet spørgsmål vedr. forsikringer, hvorvidt der igen i år bliver frivillig arbejdsdag,  

Vand til vask af jern og køller efterlyses, prøvemedlemmer som sidste år, bestyrelsens sponsor-

arbejde herunder sponsorudvalg, DONGs arbejde vedr. nedlægning af elkabler, medlemmernes 

ønsker om en cafe i klubben. 

Bestyrelsen besvarede alle spørgsmålene på bedste vis. 

 

Martin Høgh bad til sidst medlemmerne om at tilkendegive deres holdninger til evt. afskaffelse af 

indskud ved indmeldelse af nye medlemmer i klubben. 

 

Det var ca. 10, som kommenterede dette, og de fleste var positivt stemt for at afskaffe det. 

 

Da spørgelysten havde lagt sig, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede 

for god ro og orden. 

 

Formanden rettede herefter en stor tak til dirigenten og forsamlingen og opfordrede til at man tog et 

bundt flyers med henblik på uddeling af disse til kollegaer, venner og bekendte samt i 

nærområderne, hvor medlemmerne er bosat. 

 

Generalforsamlingen sluttede med stort bifald af klapsalver 

 

Som dirigent:     

sign.:    Ole Hansen 

 

 

Som formand: 

sign.:    Tage Jensen        
 


