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Referat af generalforsamling  
for Albertslund Golfklub 2021 
 
 
 
 
Afholdt den 1. juni 2021 i Musiklokalet Syd  
på Herstedøster skole, Albertslund 
Der var 23 stemmeberettigede til stede.  
 
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 2019 og fastsættelse af kontingent og indskud. 
• 5.  Forslag fra bestyrelsen. 
• 6.  Forslag fra medlemmerne. 
• 7.  Valg af formand. (ulige år).  
• 8.  Valg af kasserer (lige år). Ikke aktuelt 
• 9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
• 10. Valg af bestyrelsessuppleant. 
• 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
• 12. Eventuelt. 

 
Aksel Beckmann indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Steen Larsson som dirigent. 
 
Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Steen Larsson blev valgt med akklamation. 
Steen kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, alt materiale var udsendt samt 
at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
Generalforsamlingen var udsat på grund af corona-restriktioner, men alt materiale var udsendt 
korrekt i henhold til vedtægterne. 
Denne udsatte generalforsamling bliver afholdt så hurtigt som muligt i forhold til 
forsamlingsrestriktioner. 
 
Steen forestod valget af stemmetællere. 
2 medlemmer fra salen blev valgt som stemmetællere. 
 
 
Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år 
Steen Larsson gav herefter ordet til klubbens formand Aksel Beckmann, for kommentarer til den 
udsendte beretning. 
 
Aksel berørte flere punkter i sit indlæg (her gengivet i kort form): 
 
Hvordan får vi flere medlemmer i Albertslund Golfklub 
 
Vi har i året allerede indskrevet 40 nye medlemmer, hvilket er noget af en rekord. 
Ud over de allerede indmeldte, kører der i øjeblikket et GOLF MED MERE mere initiativ, som vi har 
fået hjælp fra DGU til at etablere. 
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Der er 12 deltagere, der hver torsdag bliver taget hånd om af Per Ove Møller som træner, og 
derudover en rigtig fin gruppe medlemmer, som går til hånde og assisterer. 
Vi håber, at rigtigt mange af disse får lyst til at fortsætte i klubben når initiativet slutter om et par 
uger. 
Tak til Susanne Friis og hendes ”bande” af skønne frivillige for at skabe nogle meget perfekte 
rammer for dette initiativ.  
Jeg hører fra et par af ny-golferne – som jeg kender privat – at det er meget hyggeligt og de 
glæder sig til torsdage med træning og søndagene med spil på banen m.m. 
De glæder sig også til – MED MERE delen, som er hygge på terrassen lidt god mad og lidt at 
drikke. 
På denne måde lærer de om klubbens værdier, som jo blandt andet er at hygge sig. 
 
Mere værdi for medlemskontingentet. 
Som annonceret sidste år på Generalforsamlingen fortsætter succesen fra sidste år, hvor alle 
fuldtidsmedlemmer blev tildelt en gratis greenfee billet. 
Også i år vil der blive uddelt en sådan til fuldtidsmedlemmerne. 
 
Den gode mulighed for gratis lån af klubhuset – det højloftede lokale – gennem hele sæsonen 
fortsætter også. 
Det kan lade sig gøre via kontoret…. På ganske få og almindelige betingelser. 
 
Banen og klubben generelt 
Vores bane står rigtig flot – den meget regn og solskinnet de sidste dage har hjulpet. 
 
Hul 6 er nu omlagt som planlagt og det er gået over alt forventning. 
 
Vi overvejer pt. om vi skal renovere vores terrasse, da der er er flere steder, hvor den trænger til 
en opstramning – det er jo en større investering, så det skal indarbejdes i den økonomiske 
planlægning inden vi sætter dette i gang. 
 
Ligeledes er nogle af bordene på terrassen, der også begynder at vise tegn på alder, så det skal vi 
også finde en løsning for. 
 
Brug af bestillingsmodul Golfbox – Vi fortsætter i sæsonen med muligheden for, at man kan booke 
starttid på banen kl. 10 minutter over hel og kl 20 minutter i hel. 
Det har fungeret ganske godt og vi har en klar fornemmelse af, at denne mulighed for at booke 
tider på vores bane kan være en af årsagerne til at vi har haft flere greenfee spillere i det forløbne 
år. 
 
Bestyrelsen stod herefter til rådighed for spørgsmål fra medlemmerne. 
Ingen spørgsmål fra salen. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning med applaus. 
 
Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Steen gav ordet til Klubbens kasserer, Knud Heinrichs. 
Knud gennemgik tallene fra årsregnskabet og kommenterede regnskabet med følgende: 
 
Årsregnskab 2020 Regnskabspraksis 
 
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.  
 
Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Afskrivningerne er baseret på et skøn over de enkelte aktivers brugstid og beregnet lineært: 
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Containere og maskiner                         5 - 10 år 
Inventar, bane- og vandingsanlæg                 10 år 
Maskinhus                                                       20 år       
Klubhus        40 år  
 
Resultat 
 
Året resultat for 2020 blev et overskud på 163.455 kr. mod et forventet resultat ifølge budget på 
32.000 kr., altså en positiv afvigelse på ca. 131 t.kr. 
Afvigelsen skyldes primært: 
Større greenfee indtægter 
Tilskud DIF 
Sygedagpenge sekretariatet 
Nedsat løn til træneren 
 
Resultatet må anses som værende tilfredsstillende. 
 
Likviditet 
 
Likviditeten i årets løb har ikke givet anledning til problemer. Vi har heller ikke i år haft behov for at 
trække på klubbens kassekredit, hvilket gør os mindre afhængige af vores bankforbindelse.  
 
Vi har ikke investeret i anlægsaktiver i 2020. 

 
Fremtiden 
Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes uændret som i 2020 

 
Budgettet for 2021 viser et forventet overskud på 32 t. kr. 
 
Kontingentindtægterne er baseret på 370 seniormedlemmer, 15 juniorer, 6 ynglinge og 
studerende, 40 flexmedlemmer, samt 21 passive medlemmer. Derudover forventer vi en tilgang af 
nye medlemmer svarende til en indtægt på 80 t. kr.  
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer og med applaus. 
 
Ad.4. Fastsættelse af kontingent og indskud og forelæggelse af budget 2021 
Igen var det Knud Heinrichs, der fik ordet under denne fremlæggelse. 
 
Kontingent og administrationsgebyr skal vedtages på generalforsamlingen 
Knud fremlagde bestyrelsens indstilling om at holde priserne på niveau med sidste år. 
 
Kontingent og Administrationsgebyr blev vedtaget med applaus.  
 
 
Budget 2021 
Budgettet skulle ikke vedtages – kun fremlægges. 
Knud gennemgik tallene – som de er fremlagt i det udsendte materiale. 
 
Knud fik et spørgsmål fra salen: 

Hvordan kan det være at sponsorindtægterne er så underbudgetteret? 

Budget på 60.000 mod et regnskab 2020 på 71.300 

 

Svaret er relativt ligetil. Vi forventede et fald i indtægter, men det gik altså anderledes.  
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Vi er usikre på hvor situationen omkring corona påvirker ikke kun, men også antal og størrelse af 

sponsorater i 2021. 

Vi har derfor valgt at budgettere lavt – og vil hellere overraskes positivt. 
 
 
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen. 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen 
 
Ad. 6 Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
 
Ad. 7 Valg af formand (ulige år). 
- Aksel Beckmann var på valg og var villig til genvalg.  
Aksel blev valgt med akklamation. 
 
Ad. 8 Valg af kasserer (lige år). 
- Ikke aktuelt 
 
Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var: 
Erik Helge Jensen – som var villig til genvalg 
Lene Strandby Andersen – som var villig til genvalg 
Svend Troelsen – som var villig til genvalg 
 
Generalforsamlingen valgte med akklamation de opstillede. 
 
Ad. 10 Valg af bestyrelsessuppleant 
Bestyrelsen havde indstillet Susanne Friis til valg som suppleant til bestyrelsen. 
Susanne 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 ønskede ikke genvalg.  
Bestyrelsen indstillede Van Kronborg til valget. 
Vagn Kronborg blev valgt med akklamation. 
 
Ad. 12 Eventuelt 
Steen Larsson efterlyste spørgsmål fra salen. 
Gerd Petersen havde fremsendt et forslag som kunne behandles under netop eventuelt. 
Det handlede om at etablere holdepladser til golfscootere. 
Gerd motiverede forslaget med at der øjensynlig er flere der har anskaffet eller som vil anskaffe 
golfscooter, men som mangler et sted i klubben hvor disse scootere kan holde. 
Bestyrelsen lovede at se på sagen – i erkendelse af rigtigheden af at flere får scootere og at det 
giver pladsproblemer. Et projekt som kan forbedre opbevaringen, vil kræve en form for tilbygning, 
med dertilhørende økonomiske beregninger. 
 
Årets hole-in-one skytter blev hyldet 
 
Kjeld Johannesson 
Birgit Mortensen 
Hans Jørgen Jensen 
Kenneth Achton 
Nicklas C. Nielsen 
 



 5 

Klubbens pris  
Klubbns pris gik i år til Per Nielsen 
Han får prisen for sin fine indsats på banen – og i øvrigt mange andre steder omkring klubben. 
Manden har snilde og hænderne er skruet rigtigt på.  
Det er en fornøjelse at få ting lavet af ham. 
 
Hæderfuld omtale 
Ulla Høvring og Søren Andersen 
Begge får de en hilsen og mange rosende ord for deres fine indsats i klublivet. 
Ulla mest i det praktisk i klubhuset, hvor hun er et jern. 
Søren får den fine omtale og hlsen for sin mangeårige indsat i 60-er klubben, baneudvalget og i 
regel- og handicap udvalget. 
 
Turneringsudvalget.  
Jesper Helmer orienterede på vegne af udvalget: 
 
- Turneringsudvalget opfordrer flere Damespillere til at melde sig til Klubmesterskaber. 
- Betal gerne med MobilePay, men husk nu endelig at skrive hvad du betaler for – ellers kan ikke 
bogføre på den rigtige turnering. 
-Udvalget vil meget gerne have flere der kan give en hånd i forbindelse med afviklingen af 
turneringer 
 
Baneudvalget 
Bjørn Foss orienterede om omlægningen af bunkere ved hul 5 og 6. 
Et stort arbejde som nu er vel udført. 
 
Den nye hjemmeside  
Her var en præsentation af Johnny Fevre som har været konsulent for klubben vedcd  etablering af 
den nye hjemmeside. 
Poul Bregendahl har lavet et kæmpe arbejde i udviklingen og opsætningen. 
Anders T. Christensen og Jesper Helmer har været med i gruppen der har stået for hjemmesiden. 
 
Johnny fortalte lidt om funktioner og muligheder og ideen bag opbygningen. 
Samtidig kunne Johnny oplyse at han vil tage en masse billeder og forhåbentlig snart også 
dronefilm så vores klub og bane bliver repræsenteret rigtig flot. 
 
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 2021. 
 
 
Referatet er godkendt 
 
 
_________________________________Dato:__________________________ 
Steen Larsson   
Dirigent 

 


