
 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i 

Brøndby Golfklub  

onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.30 

 

Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Pl. 31, 2605 Brøndby 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8 stk. 3: 

 

1.  Valg af dirigent  

2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4.  Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen 

5.  Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i 

overensstemmelse med vedtægternes regler 

6. Forelæggelse af budget for det kommende år 

7. Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jnf. § 3 stk. 1 og § 5 stk 1 pkt   

a, b, c og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.  

8. Valg af formand 

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

10.  Valg af revisor 

11.  Eventuelt 

 

Ad 3 Revideret regnskab eftersendes via mail senere og kan derefter ligeledes 

afhentes i papirform i sekretariatet. 

Ad 4 Bestyrelsen har ikke forslag til forhandling og afstemning 

 

Ad 5 ”Undertegnede vil gerne stille 2 forslag til klubben generalforsamling 

onsdag den 29. marts 2017, i henhold til Vedtægtens §8 stk. 4. 

 

Forslag 1: 

 



Nedlæggelse af eliteafdelingen i Brøndby. Da vi synes det ville være 

bedre at midlerne til bredden, blandt til mere træning samt forkælelse af 

kaninerne så de bliver i klubben. 

 

Forslag 2: 

 

Det skal være muligt for medlemmerne, at købe billigere Greenfee til spil 

med egne gæster. Det skulle gerne motivere flere medlemmer til at tage 

gæster med i Brøndby Golfklub, istedet for at tage ud og spille hos 

gæsterne da de ofte har gæstepriser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bo Kjærulf 1855 

Jan Kjærulf 1856” (modtaget den 14. marts pr. mail) 

 

Forslag 3 til generalforsamling 29.marts 2017: 

 

”Af sikkerhedsmæssige grunde stiller vi forslag om at der opsættes 

et læskur med lynafleder på SLETTEN i tilfælde af at man bliver 

overrasket af tordenvejr på SLETTEN. 

Kirsten og Finn Bilde” (modtaget den 16. marts 2017 pr mail) 

 

 

Ad 7 Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter og indskud jfr. §3 stk. 1 og § 5 

stk. 1 pkt. a, bog c: 

Kategori   Kontingent 

 Indskud 

a) Seniormedlemmer o. 25 år 6.400,00 kr.  8.000,00 kr.  

b) Flex hverdagsmedlemmer 4.850,00 kr.  8.000,00 kr. 

c) Passive      800,00 kr.         0,00 kr. 

 



Ad 8 Tage E. Jensen er på valg og modtager genvalg. 

Ad 9 På valg er Stig Bindner, Helge Michelsen og Peter Falk. Alle modtager 

genvalg. 

Ad 10 Bestyrelsen forslår genvalg af Redmark Statsautoriseret 

revisionspartnerselskab 

 

Referat 

Peter Falk (PF), næstformand, bød velkommen til Generalforsamlingen, og havde 

en hilsen med fra formanden Tage E. Jensen som desværre var forhindret i 

fremmøde p.g.a. skiferie med familien. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ole Hansen som dirigent og forsamlingen støttede forslaget 

med klapsalver 

Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet og forsamlingen 

beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. 

Dirigenten oplyste, at medlemmerne havde modtaget regnskabet 19 dage før 

generalforsamlingens afholdelse, hvilket er to dage senere end angivet i 

vedtægterne. 

Dirigenten konstaterede, at de fremmødte medlemmer ønskede dagsordenens pkt.  

3, ”Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse” blev behandlet på 

generalforsamlingen. 

Dirigenten gav herefter ordet til Peter Falk som fremlagde formandens beretning i 

Tage E. Jensens fravær. 

 

2. Formandens beretning 

Næstformand Peter Falk fremlagde formandens beretning med Power Point-

præsentation som kan ses og læses særskilt i sin fulde længde sammen med dette 

referat. Peter Falks fremlæggelse blev suppleret af Stig Bindner (formand for 

baneudvalget) som fremlagde banedelen og Henrik Christensen havde ordet 

omkring Familiegolf. Chefgreenkeeperen stoppet og greenkeeperne klarer selv 

opgaverne med lidt mere arbejde til SB, samt ny elev og en sæsonansat. Greens 

dårlige nu og først klar i maj. Nye afstandsmarkeringer med ”kost” i midten af 



fairway. Renovering af Hul 9 er i gang, men arbejdet med både 9 og omlægning af 

hul 13 og 14 er forsinket da det har været for vådt at arbejde i jorden. 

Anlægsarbejdet hul 13 og 14 sker i år, og er klar til spil i 2018. Træer beskåret 

mange steder på banen, p-pladser mm. er blevet forskønnet – og nærområdet ved 

klubhuset ligeså. Driving Range lukker fremover torsdage kl. 18 da der klippes 

fredag morgen. 

Morten Ruud ville vide om ny green på hul13 bliver flad? Nej svarede SB – den 

bliver med fald og onduleringer. 

PF: Bygninger – indskuddet til byggefonden til vedligehold af klubhus er brugt til 

formålet og klubhuset ser nu pænt og nymalet ud, vinduer er skiftet mm. 

Administrationsbygningen trænger også til renovering – samlet tilbudspris på 

237.000 er modtaget. Afsat 50.000 til lidt reparation og vedligehold i 2017. Og 

bestyrelsen søger kommunen om tilskud. Sagen om Greenkeeperbygning nærmer 

sig afslutning idet arkitekten er pålagt erstatning og arbejdet med totalrenovering, 

vil blive udført i perioden fra april til og med oktober 2017 uden omkostninger for 

klubben overhovedet. 

Henrik Christensen gennemgik den positive tilslutning og opbakning til 

familiegolf. Familiegolf fortsætter i 2017 og nu også med både undervisning og 

spil på Par 3 med klubbens professionelle træner. For minijuniorer under 12 år er 

prisen for alt dette kun kr. 350.  

PF: Stor tak til alle frivillige i alle udvalg mm. for den store indsats for klubben. 

Uden frivillige ingen klub! 

 

Finn Ulbæk Andersen fik ordet og nævnte, at han savner information om hvad 

klubbens sponsorer tilbyder klubbens medlemmer – og at dette gerne må fremgå 

af hjemmesiden. Golfmanager Jens Rasmussen svarede at vi kun er få sponsorer 

og at det bliver nævnt i nyhedsbrevene når der er tilbud, men vil prøve at samle en 

”pakke” med tilbud som sendes ud via e-mail. 

Leif Jacobsen synes de nye teestedsmarkeringer fejlplaceret og at de nye 

afstandmarkeringer ikke er pæne og burde være ude i roughen. SB svarede, at der 

er mange muligheder for markeringer og placeringer, men man har valgt midten af 

fairway til afstandsmarkeringer, da det samlet set er bedst og nemmest at finde. 

Mht teestedsmarkeringer kommer der information på begge sider af stolpen hvor 

det er nødvendigt. 



Jan Kjærulf mente at referater fra bestyrelsesmøder er for lang tid om at blive 

offentliggjort på hjemmesiden. Golfmanageren oplyste at referater er på 

hjemmesiden max 3 dage efter det efterfølgende bestyrelsesmøde hvor referatet 

bliver godkendt. Juni-referatet bliver offentliggjort i august da der ikke er 

bestyrelsesmøde i juli. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

3.  Fremlæggelse af regnskab 

Ole Rasmussen (OR), kasserer, gennemgik regnskab og roste Anne i sekretariatet 

som står for løbende bogføring. Oles præsentation fremgår ligeledes af Power 

Point-præsentationen. 

Andreas Henriksen fra salen spurgte til klubbens banklån og rente på dette. OR 

svarede at: renteudgiften er variabel, men lige nu på 8,25%, og det oprindeligt lån 

var på 5 millioner, og restgælden pr. 31.12.2017 er ca. 2,9 millioner. Det er svært 

at opnå bedre lånevilkår, da klubben intet har at stille som sikkerhed. OR og 

formanden Tage E. Jensen skal dog til møde banken for en snak om lånevilkår. 

Kai Dinesen ville høre om lønnen var budgetteret for højt nu da 

chefgreenkeeperen er stoppet. SB svarede at en ny elev er startet plus en ny 

medarbejder starter 1. maj så det er der taget højde for i budgettet, men måske 

spares der trods alt lidt på lønninger. 

Jan Kjærulf ville vide hvad Note 4 i regnskab dækker over? Proens andel er 

32.000 (løn) øvrige er eliteudgifter. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Ingen forslag fra bestyrelsen 

 

5. Indkomne forslag 

5.1 Nedlægning af eliteafdeling 

Jan Kjærulf motiverede sit forslag om at nedlægge eliteafdelingen. Eliten består af 

ældre mænd og damer og pengene kan bruges bedre blandt medlemmer som har 

været i klubben 1-2 år, da det er dem vi mister. PF svarede at bestyrelsen har 

skåret kraftigt i elitebudgettet gennem de senere år og at klubben vil være en klub 



for alle, både seniorer, juniorer, begyndere og også elite. Og at eliten er klubbens 

bedste spillere uanset alder. 

Karin Bancsi argumenterede for at beholde eliten fordi en klub skal have elite som 

begyndere, juniorer, seniorer og andre kan se op til. Økonomien til eliten svarer til 

2 sodavand pr medlem pr år. 

Kai Dinesen sagde at nu da vi gerne vil have flere unge er det inspirerende at der 

er en elite. 

Herefter stemte forsamlingen og forkastede forslaget om at nedlægge 

eliteafdelingen. 

5.2 Indkomne forslag - Greenfeerabat 

Jan Kjærulf motiverede forslaget og præciserede at han mente det var en god ide 

at kunne købe 3 greenfeebilleter og kun betale for 2, og at det er et krav at man 

spiller med gæsterne og bestiller tid samtidig. 

Herefter kom forsamlingen med forskellige spontane forslag til rabatordninger.  

SB svarede at man må gøre sig klart hvad konsekvensen af en ændring af 

nuværende praksis er. Betyder det færre eller flere indtægter for klubben? 

Efter en kort debat trak forslagsstilleren sit forslag tilbage. 

 

5.3 Indkomne forslag - Læskur med lynafleder 

Forslag 3. Finn Bilde motiverede sit forslag om læskur med lynafleder: 

Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med forslaget, som dog også kræver en 

investering og tilladelse fra naturfredningen. Derudover vil et skur være udsat for 

hærværk af forbipasserende. Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen vil arbejde 

videre med forslaget. 

 

6. Fremlæggelse af budget 

Ole Rasmussen, kasserer, fremlagde budgettet for 2017. Budgettet viser lille 

overskud. I 2016 og igen i 2017 har vi fået udsættelse af husleje til kommunen. 

Budgettet er desuden baseret på at vi har lige mange ind og udmeldelser. Vi har 

ikke permanent huslejefritagelse så vi skal udvise mådehold, og vi skal have flere 

nye medlemmer. 



 

7. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter og indskud blev vedtaget. Fra 

salen foreslog Finn Ulbæk Andersen at klubben tydeligere kommunikerer hvad 

nye medlemmer skal betale i indskud og kontingent, så det er den reelle pris og 

ikke en konstrueret tilbudspris. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og 

behandler på kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen svarede, at man har gjort 

sig mange overvejelser omkring indskud og kontingent sammenlignet med andre 

klubber i nærområdet, herunder også venskabsklubberne, og sørger for at vi er 

konkurrencedygtige på pris og kvalitet – og understregede at vi har den bedste 

placering i forhold til København og at placering også er en vigtig 

konkurrenceparameter. 

 

8. Valg af formand 

Tage E. Jensen blev valgt. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Stig Bindner, Helge Michelsen og Peter Falk blev alle genvalgt for en 2-årig 

periode. 

 

10. Valg af revisor 

Redmark Statsautoriseret revisionspartnerselskab blev genvalgt. 

 

12. Eventuelt 

 

Karin Bancsi foreslog at vedtægterne blev ændret så medlemmers forslag til 

generalforsamlingen bliver sendt til klubbens medlemmer pr. mail. 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for 

fremmødet. 

 



Brøndby, den   Brøndby, den 

På formandens vegne  Dirigent 

_________________________  ___________________________ 

Peter Falk   Ole Hansen 

 


