Referat af generalforsamling
For Albertslund Golfklub 2011

22. november 2011 i Kongsholmcenteret i Albertslund

Der var 92 stemmeberettigede tilstede – og derudover var der 7 skriftlige
fuldmagter. I alt 99 stemmer.

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 2010/11 og fastsættelse af kontingent og
indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand (lige år).
8. Valg af kasserer (ulige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Hans
Otto Sørensen som dirigent.
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Hans Otto blev valgt med akklamation.
Hans Otto kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt.
Hans Otto forestod valget af stemmetællere.
Peter Skovborg og Niels Gerlev blev valgt som stemmetællere.
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Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år
Allan Larsen indledte bestyrelsens beretning med at sige tak for det flotte
fremmøde. Bestyrelsen tager det som et positivt udtryk, der vidner om et stort og
godt engagement i klubben.
Om forhold som DGU har berørt, nævnte Allan:
– EU kommissionen har stævnet den danske stat og nogle få andre lande, pga.
foreningernes status om momsfritagende.
Dansk Idræts Forbund varetager i denne sag DGU´s interesser.
- Pesticidproblematikken
For andet år i træk har flere golfklubber haft problemer med overholdelse af
kemikalielovgivningen. Dog ikke Albertslund Golfklub.
DGU indfører sanktioner for de klubber der ikke følger henstillingerne.
Vi skal derfor nok forvente, at der på danske golfbaner vil være en del mere ukrudt
på fairways fremover.
- Nye golfregler fra 2012.
Der bliver ikke de store ændringer, men mange præciseringer.
- EGA (European Golf Association) har udsendt en revision af EGA Handicapsystemet.
Deraf fremgår det bl.a., at man ikke kan spille sig ned i private runder. Man skal have
spillet mindst 4 tællende runder, ellers får man et inaktivt handicap og kan ikke
længere deltage i DGU- eller andre officielle turneringer.
DGU oplyser, at de ikke ændrer reglerne i år 2012. men forandring er undervejs.
Fra vores egen klub:
- Pres på banen i foråret.
Da vi kun har 9 huller, vil vi altid stå med det problem, at vi ikke kan tilgodese alle til
alle tider. Vi vil gerne gøre plads til både nye spillere, hurtige spillere, gæster,
medlemmer på hyggerunder og samtidig mener vi stadig, at vi er en sportsklub, hvor
der både skal være plads til ungdom – elite og kampe for regionsholdene,
Der er ikke fundet en genial løsning, men vi prøver at rette til, hvor det er muligt og
via opslag og hjemmesiden vil vi give den bedst mulige oversigt.
- Bestyrelsen – Vi går fra 7 til 6 medlemmer – det kommer vi ind på nærmere ved
valget.
- Den særlige pulje
Puljen blev introduceret sidste år og i år foreslår bestyrelsen, at beløbet sættes til
300,00 kr. Det har givet anledning til en del snak om, hvad puljen kan bruges til.
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Puljen er tænkt til at skulle bruges til formål, der er “Nice to have” – i modsætning til
driftsbudgettets ”Need to have”. Det skal være noget som alle medlemmer kan have
gavn af og som kan betales uden at belaste vores driftsbudget.
Puljen skal således holdes ude af det almindelige budget og skal ikke indgå i det
almindelige kontingent.
Der er flere ting på ønskelisten som denne pulje kan bruges til. Det er dog ikke
formålet, at puljen skal bruges helt op fra år til år, men der imod må der gerne ske en
opsparing som kan finansiere større ønsker.
Herunder bl.a.:
- En skærm til information – som man ser i andre klubber. Hurtig information om
banelukning mv. Synliggørelse af vores sponsorer. Aktuelle meddelelser fra
greenkeepere og sekretariat.
Den er stort set godkendt – Jesper er nu ved at undersøge priser og opsætning.
- Overdækket terrasse.
- Ny green på hul 2
- Tavler i klubhuset til klubmester, Hole in One osv.
- Ny hjemmeside
Allan rettede en særlig tak til alle udvalgene, og en lille speciel tak til:
Torben Jensen der gør et meget stort arbejde med vedligehold af hus og det nære
område.
Bente Johansen har været uvurderlig i regnskaberne.
Inge Johannesson der har lavet et stort arbejde med hele skyldner problematikken.
Erik Pedersen er involveret flere steder.
Bjarne Meyer. Har en helt fantastisk heldig hånd med kaninerne.
Villy og Ingelise Bækmand. Det er faktisk ikke småting de får fra hånden.
Alic og Lisbeth. Gør et flot og stort arbejde hver gang klubben kalder til fest.
Vagn Jensen... må snart have en doktorgrad i golfboldvaskemaskiner.
Der er også grund til at rose Flemming Fallesen og Bjarne Andersen for opførelsen af
boldmaskinehuset.
Tak til bestyrelsen for et fantastisk arbejde – de seneste år har ikke altid været lige
morsomme, og det er jo altid lettere at være ind over med positive tiltag.
I bestræbelserne på at tilpasse og styre økonomien har bestyrelsen set på vores
kontrakter – f.eks. forsikringer, porto, telefon, internet, måtteordninger og vi er
langt fra færdige.
Vi har også set os nødsaget til at alliere os med et inkassofirma. Det har været en
rigtig svær beslutning for bestyrelsen at træffe denne beslutning, men nu har vi
ordningen og det fungerer.
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I 2012 påbegyndes opsætningen af mobilmasten, ligesom motorvejsudvidelsen
starter. Beklageligt nyt vartegn for klubben.
Tak til Hanne Lunddal Jensen og Jesper Helmer Petersen for deres tid og indsats i
bestyrelsen.
Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Hans Otto Sørensen gjorde opmærksom på, at der i det udsendte materiale er fundet
2 fejl.
1. Ordet ”deposita” under Gældsposter på side 6 bør ikke stå sådan. Posten
dækker over den ubrugte del af den særlige pulje. Beløbet vil fremover blive
opført som særskilt post under egenkapitalen.
2. De akkumulerede afskrivninger viser en sammentællingsfejl.
Der er dog ingen affødte fejl i regnskabet som følge af disse fejl.
Ordet blev givet til Inge Johannesson, der i Knud Heinrichs fravær fremlagde
regnskabet for 2010/11.
Inge Johannesson gennemgik tallene for klubbens regnskab med følgende plancher og
kommentarer:

Det store arbejde med at skaffe nye medlemmer kan ses og mærkes.
Drikkevarerne er steget en del. Det kan skyldes, at lageret i år er medregnet.
Andre indtægter er bl.a. klubbens kaffe maskine, der fortsat har kostet en del.
Matchudvalget har givet en meget stor indtægt. Det skyldes, at alle turneringer har
været overtegnet – og at alle sponsorkontrakter er blevet indfriet.
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Banedriften har været præget af større slid og mere arbejde på grund af vejret, der
har givet gunstige forhold for vækst. Der er også anlagt nyt teested på hul 4.
Eliteholdet er blevet konteret for udgifter som hører til i regnskabet for 2009/10.
Derfor ser det ud som om, der har været et merforbrug. Det er således ikke korrekt.
Eliten har været rosværdigt påholdende i dette regnskabsår.
Klubhus driften er igen blevet dyrere end budgetteret. El og varme er ganske store
poster, og vil stadig være genstand for opmærksomhed fremover.
Begynderudvalgets overskridelse handler om, at alle begynderpakkerne til nye
medlemmer er konteret der. Der er kommet flere nye medlemmer end forventet.
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Afskrivningerne svarer stort set til det budgetterede.
Renteudgifterne er blevet væsentlig mindre. Det skyldes i særdeleshed, at
medlemmerne betaler kontingentet over 2 gange i stedet for over 4 gange.
Samlet billede:

Årets balance i aktiver og passiver:
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Efter Inges gennemgang spurgte Hans Otto efter kommentarer og spørgsmål fra
salen.
Et spørgsmål gik på, hvad personaleforpligtelserne dækker over. Her var svaret
feriepenge til ansatte.
Et andet spørgsmål gik på, hvad debitor/udlæg dækker over. Her var svaret
uindfriede kontingenter og sponsorkontrakter. Nogle af dem forventes indfriet.
Et tredje spørgsmål gik på, hvad minus i kassekreditten dækker over. Her var svaret,
først og fremmest, at et minus under gæld, egentlig dækker over et plus. Posten
dækker over, at vi har vendt en gæld (kassekredit på 584.000) i banken til et
indestående på 677.000. Heraf den meget mindre renteudgift. Indtægten stammer
til dels fra den ændrede kontingent termin. Altså at medlemmer nu betaler
kontingent pr. ½ år mod tidligere hvert kvartal.
Oveni dette er der en periodisering af betalingerne. Klubbens årsregnskab går fra
1.10. til 30.9. og da kontingentet falder 1.7. indeholder det nuværende regnskab 3
måneders kontingent indbetaling.
Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.
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Ad.4. Forelæggelse af budget 2011/12 og fastsættelse af kontingent og indskud
Inge Johannesson fremlagde bl.a. følgende plancher med oversigt over budgettet.

Inge gennemgik tallene.
Sidste år var der samme antal medlemmer som nu, men der var også en del der meldte
sig ud. Det forventer vi sker igen. I 2012 er der budgetteret efter passende et antal
medlemmer på 575.
Vi forventer en noget lavere indtægt via sponsorer. En del kontrakter skal fornys i
2012 og vi ved, at flere ikke vil fortsætte. Det kan derfor blive svært at fastholde
niveauet.
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Inge kommenterede udgiftssiden:
Banedriften indeholder ikke et større arbejde med renovation af fairways i 2012.
Dette arbejde fortsætter først i 2013.
Ungdomsudvalget ser igen ud som om, de ikke skal have midler i år. De får dog både
indtægter fra kommunale tilskud (budgettal= 25.000,00 kr.) og træningsdelen, som er
konteret under Range/træner.
Fra salen var der spørgsmål om, hvad træneren lavede på rangen eller om der var en
træner på rangen. Svaret var, at det er et sted at kontere træneren for den løn han
oppebærer i klubben. Han har ingen funktioner i øvrigt på rangen.
Begynderudvalget er sat en del lavere, end regnskabet for 2010/11, da trænerens
kontrakt for 2012 indeholder en del flere timer til træning af begyndere end
tidligere.
Administrationen bliver noget dyrere de næste år da klubben nu har fået en
fuldtidsansat.
Kontingent og indskud
Budgettet baserer sig på indtægter for kontingent og indskud.
Inge fremlagde bestyrelsens forslag til nye satser for kontingent og indskud for
2012. Disse satser indeholder ingen stigninger.
Herunder har bestyrelsen foreslået, at alle aktive medlemmer i 2012 indbetaler
300,00. kr.
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Hans Otto efterspurgte kommentarer og spørgsmål til budgettet.
Fra salen ville et medlem gerne have skriftlig afstemning om puljen på 300,00 kr.
Forslaget om puljebetaling var at sammenligne med en kontingentforhøjelse det
undrede, at det ikke var muligt at lægge eventuelle ønskede indkøb ind i det
almindelige budget.
Dette affødte en længere diskussion om, hvorvidt de 300,00 kr. burde være en del af
kontingentet eller en særskilt pulje.
Det fremkaldte også debat om, hvor mange penge vi skulle betale – herunder forslag
om f.eks. 200,00 kr.
Der blev også rejst spørgsmål om anvendelsen af pengene i denne pulje, hvor
bestyrelsen slog fast, at puljen netop skulle holdes ude af kontingentet for at være i
stand til at købe særlige ønsker, som ikke medtages i budgettet.
I budgettet er der afsat midler til indkøb som vedrører driften – heraf vendingen
”need to have”, men ikke til indkøb som er ønsker eller ”nice to have”.
Puljen bør derfor holdes ude af driftsregnskabet – ligesom det kan ses i år, og
pengene kan ikke indgå i den almindelige drift.
Det udmeldte beløb kan i de følgende år reguleres.
Derefter var der diskussion om, hvordan afstemningen skulle foregå – og ikke mindst,
hvad vi skulle stemme om hvornår.
Hans Otto udtog pause for at få orden på proceduren og stemmeafgivningen.
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Efter pausen, inden afstemningen lovede Allan Larsen, på bestyrelsens vegne, at
puljen og dens formål ville blive gjort mere tydelig inden generalforsamlingen 2012.
Såfremt puljen fortsætter næste år, vil den blive et særligt punkt på dagsordenen
som et forslag fra bestyrelsen.
Herefter blev der afholdt skriftlig afstemning om bestyrelsens fremlagte budget.
Det vil sige det fremlagte kontingent og indskud og med en særlig pulje på 300,00 kr.
Afstemningen viste, at de 99 stemmer fordelte sig således:
1 blank
1 ugyldig
3 imod
94 for
Hans Otto kunne dermed konstatere, at bestyrelsens fremlagte forslag om
kontingent, indskud og pulje blev vedtaget.
Da der ikke kom yderligere kommentarer eller spørgsmål kunne budgettet for
2011/12 vedtages med akklamation.
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne
Ad. 7 Valg af formand (lige år).
Ikke aktuelt
Ad. 8 Valg af kasserer (ulige år).
Knud Heinrichs var på valg, og var villig til genvalg
På trods af at han ikke var til stede i salen, blev han valgt med akklamation.
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Inge Johannesson var på valg og var villig til genvalg
Bjørn Foss var på valg og var villig til genvalg
Hanne Lunddal Jensen var på valg og var ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Aksel Beckmann til valg til bestyrelsen for et år.
Allan Larsen kommenterede denne fremgangsmåde med, at det vil give en bedre
balance ved valgene til bestyrelsen de kommende år.
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Som det er nu, vil der skulle vælges 4 personer til bestyrelsen i ulige år og kun 2 i lige
år.
Inge Johannesson, Bjørn Foss (begge for 2 år) og Aksel Beckmann (for 1 år) blev valgt
med akklamation.
Bestyrelsen ønsker ikke i år at supplere op til de 7 medlemmer, som vedtægterne
giver mulighed for.
Ad. 10 Valg af bestyrelsessuppleant
Anne Rath var på valg og var ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Erik Jensen til valg som suppleant til bestyrelsen.
Erik Jensen 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
Steen Larsson var på valg som revisorsuppleant og var ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstillede Hans Otto Sørensen til valg som revisorsuppleant.
Hans Otto Sørensen blev valgt med akklamation.
Ad. 12 Eventuelt
Fra salen blev der rejst spørgsmål om betaling for EL i bagskabene. Det gik på om der
ville blive lagt 150,000 kr. for EL på prisen for bagskab i klubhuset.
Allan Larsen kunne svare bekræftende på, at dette emne har været til debat i
bestyrelsen. Der ingen tvivl om, at brugere skal betale for EL. Det skal dog
undersøges nærmere, hvordan prisen for bagskabe i klubhuset er sat sammen – altså
om alle allerede nu betaler for EL – også dem som ikke bruger EL.
Farvel og tak til 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hanne Lunddal Jensen (ikke til stede) og Jesper Helmer har begge forladt
bestyrelsen og de fik en afskedsgave.
Årets hole-in-one præmier blev uddelt.
Der var 3 spillere der havde lavet hole-in-one.
Flemming Petersen
Jesper Sødam, var ikke til stede i salen.
Tove Vest Hansen
De fik hver overrakt 2 lysestager fra XO-living.
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Klubbens priser blev uddelt.
Klubbens pris gik i år til Torben Jensen for en stor og vedvarende indsats med at
vedligeholde klubhuset og den nærmeste omegn. Torben fik et pænt stort gavekort
til og sponseret af Wittrup.
Bestyrelsens pris blev overrakt af Pia Pust som repræsentant for Nykredit.
Den gik til Erik Pedersen, for hans indsats i mange grene af klubben. Erik fik en kurv
med mange gode sager – inklusiv et kroophold for to - sponseret af Nykredit.
Turneringsudvalget.
På vegne af Turneringsudvalget åbnede Per Thornholm mulighederne for at tilmelde
sig visse turneringer via Golfbox allerede nu.
Tilmelding til Regionsgolf Golf i rækkerne V (a-c) - S a – A – B – C – D skal ske senest
den 24. feb. 2012 på Golfbox
Tilmelding til løbende turneringer Peter maler - Nykredit - Wittrup skal ske senest
den 15. april 2012 på Golfbox. Tidsfrister for afvikling af matcherne bliver forlænget
i år - første runde skal først være færdigspillet 31. juli.
Per fremlagde også planerne for Metserskaberne 2012. Her vil klubben følge de
anbefalinger som DGU har udsendt.
Den gennemgående holdturnering blev også gennemgået. Herunder hvor mange der har
spillet kampe og ikke mindst, hvor mange der har spillet for få kampe til at være
kvalificeret i 2012.
Den samlede matchplan for 2012 ligger allerede nu på hjemmesiden.
Som altid gav Per Thornholm 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.
Klubbens nye hjemmeside
Jesper Helmer viste den nye hjemmeside. Siden er under opbygning og forventes at
overtage pladsen omkring årsskiftet.
Afslutning:
Hans Otto Sørensen afsluttede sin rolle med at takke for god ro og orden, og fik en
erkendtlighed for indsatsen som dirigent
Allan Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke Hans Otto for en god
indsats som dirigent, og ønskede alle en god sæson 2012.

13

