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Generalforsamlingen blive afholdt d. 7. februar 

i musiklokalet Syd på Herstedøster Skole, 2620 Albertslund. 

Tilstede var 51 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Dagsorden, ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget 2023. 

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. 

 

Formanden Aksel Beckmann bød de fremmødte 

velkommen og indledte dagsordens pkt. 1. med at 

foreslå Steen Larsson som dirigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Steen Larsson blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen som dirigent og han kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet, alt materialet var udsendt rettidigt samt at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

Herefter blev Alling og Lissi valgt som stemmetællere. 

 

 



Referat af Generalforsamling i Albertslund Golfklub 2023 
 

Side 2 af 5 

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år. 

Formand Aksel supplerede den udsendte beretning, med at der kom lade standere op på 

parkeringspladsen ved klubhuset, for at tilgodese, klubbens medlemmer med elbiler.  

Her ud over kom han ind på medlemssituationen og vi igen håbede på at Golf med mere og Golfens dag 

d. 23. april blev en succes som i 2022. 

Der var spørgsmål til aftalen med Nordlys om ladestandere – om der var lås på, så ikke de blev besat af 

taxaer? Lene svarede, at lade standerne som sådan er offentlige, men at de ikke har så høj lade 

kapacitet og prisen hos Nordlys ikke er attraktiv for erhvervskørsel, men at hvis nogen ville lade natten 

over, så kan man gøre det.  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse. 

Kasser Susanne gennemgik regnskabet for 2022, hvor vi jo desværre gik ud af året med et underskud på 

74. tusind kr. Hvilket skyldes inflationen og de forhøjede El, gas og vand priser. 

Spørgsmål fra sal 

Der blev spurgt, hvorfor Klubben har valgt at bruge penge på ny alarm. Poul svarede, at vi havde behov 

for at forny systemet, da alarmen gik i tide og utide og det har været temmelig dyrt. 

Systemet er allerede testet, da der har været indbrud på værkstedet på Vesterled. 

Poul meddelte samtidig, at hvis udvalgsmedlemmer har behov for at komme i klubhuset, uden for 

almindelig åbningstid (i sæsonen er det fra 6.00 til 22.00) kan de henvende sig på kontoret, og få en 

personlig kode. Såfremt man slår alarmen fra en aften, så har man også ansvaret for at slå den til igen, 

når man forlader klubhuset. 

Der var ingen øvrige bemærkninger til regnskabet og det blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

4. Forelæggelse af budget 2023. 

Susanne gennemgik budget for 2023, med et forventet overskud på 18.000 

Spørgsmål fra salen: 

Er der budgetteret med samme antal medlemmer som vi har i dag? Ja, det er der, da vi reelt set kun har 

mistet 4 medlemmer. Vi har fået 68 nye medlemmer og har 72 medlemmer der har meldt sig ud, eller 

ændret medlemskab. 

Afskrivning af klubhus – hvorfor er afskrivningen den samme som sidste år. Knud forklarer, at det er det 

samme hvert år, indtil vi ikke kan afskrive det mere. 

Fastsættelse af kontingent og indskud. 

Bestyrelsen har valgt at bibeholde samme kontingent som 2022, hvilket blev godkendt af de fremmødte. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

Der var ikke fremkommet noget forslag. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke fremkommet noget forslag. 

7. Valg af formand (ulige år) 

Formanden Aksel blev genvalgt. 

8. Valg af kasserer (lige år).  

Ikke aktuelt. 
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9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Lene var på valg, men ønskede ikke genvalg. Hvorefter bestyrelsen gik fra at være 5 menige medlemmer 

til kun 4, da bestyrelsen ikke kom med et forslag til en ny kandidat og der var ingen kandidater til den 

ledige plads i bestyrelsen fra salen. Herefter vil der i bestyrelsen kun være 4 menige medlemmer, hvilket 

iflg. dirigenten er helt efter reglerne. 

Erik var på valg og blev genvalgt.  

Svend var på valg og blev genvalgt. 

 

10. Valg af bestyrelsessuppleant. 

Knud var på valg og blev genvalgt. 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Inge-Lise var på valg, men efter rigtig mange år som revisor ønskede Inge-Lise, at overlade tjansen til en 

anden. Steen Larsson blev forslået af bestyrelsen og er nu valgt som ny revisor. 

Wagn var på valg som suppleant, og blev genvalgt. 

12. Eventuelt. 

Spørgsmål fra salen: 

Sidste år blev der talt om et storm/tordenvejrs skur – hvad blev der af det?  

Bjørn svarede, at der er kigget på det, men der skal sættes lynafleder på, og det koster en del penge. Så 

når vi finder en rig onkel, så arbejder vi videre med ideen. Svaret blev godkendt af stiller. 

Kunne der blive opsat en skraldespand på hul 5?  

Svend forklarede omstændighederne og svarede, at der ikke bliver opsat skraldespande. 

 

Et medlem pointerede, at det ikke hjælper noget, når spillere bare ligger deres affald ude på banen. 

Det afledte en del snak om holdninger – bl.a. om, at folk skal tage sig sammen og tage affald med ind. 

Fra salen kom et forslag med en affaldsløsning på Vesterled, bestyrelsen tog dialogen til efterretning, og 

vil drøfte det på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

a) Klubbens priser 2022:  

 

Aksel præsenterede klubbens pris og gjorde opmærksom på, at hvis vi ikke har alle de fantastiske 

frivillige, kunne det slet ikke løbe rundt. 

Klubbens pris:  

Tilfalder i år en person som er kendt og ses meget i klubben og en som aldrig ville male sig selv op i et 

hjørne. Han er meget til kunst og farver, og ikke bleg for selv at male og årets pris, går til: 

 

Stort tillykke til Holger. 
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Bestyrelsens pris 

 

Gik til et 3 kløver, som aldrig var bange for at hjælpe 

greenkeeperne når der var forskellige opgaver, så som – samle 

grene på banen hvert forår, samle propper op når der blev proppet 

og efter sået på banen m.m. 

Tillykke til Bjarne Andersen, Steen Larsson og Elvin Blumov 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen takker afgående revisor Inge-Lise for mange års tro tjeneste, og 

da Inge-Lise ikke kunne være til stede, havde Erik og Poul besøgt hende på 

vegne af klubben. 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil også gerne takke Lene, der desværre forlader 

bestyrelsen, for det store arbejde hun har lagt i opgaven og 

takkede for et godt samarbejde. 

 

 

 

 

 

b) Turneringsudvalget fremlægger matchplan for 2023: 

Svend gennemgik den kommende sæsons turneringer og kom med en opfordring vedrørende betaling af 

turneringer: 

• Husk at oplyse, hvem der betales for og til hvilken turnering. 

 

• Betalingsfristen for den enkelte turnering er sidste tilmeldingsdag, dog opfordres der til, at 

betalingen sker i forbindelse med tilmeldingen. For sen betaling koster et gebyr på 40,- kr. Som 

opkræves på dagen. 

 

• Er du i tvivl, så tag fat i Ole Skovgaard. 

Klubmesterskabet i hulspil forsøges igen, som en løbende turnering over året og finalerne spilles d. 24. 

september, tilmelding vil blive slået op i golfbox. 

Turneringsudvalget efterlyser igen i år, at flere damer melder sig til klubmesterskaberne. 
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Venskabsturnering for hold, præsenteret af Majbrit: 

Majbrit informerede om en venskabsturnering, hvor max. handicap grænsen er 48. 

Der spilles efter Super6 princippet, dvs. at der spilles 6 huller ad gangen, svarende til 3x6 huller mod 

forskellige modstandere. Turneringen spilles på forskellige baner, og bestyrelsen har besluttet at give 

støtte, så det vil være gratis at deltage. 

 

c) Baneudvalget orienterer: 

Vi har fået plantet ca. 970 nye træer – stor tak til de frivillige, som hjalp med at plante de lidt større 

træer. En del af træerne er dog ikke særlig store, så pas godt på dem. 

Poul orienterer om, at områderne hvor der er plantet er markeret gule pæle med grøn top, som normalt 

betragtes som strafområde, men disse områder skal her betragtes som blåt område med spilleforbud, 

regel 16.1F er i spil, du droppe på nærmeste punkt for fuld lempelse, uden straf. 

Bjørn orienterede om greenkeepernes udfordringer, og stor ros til vores nye greenkeeper Kristian, som 

har hænderne skruet godt på og kan fikse næste alt. 

Poul fortalte kort, at der ikke var kommet en ny rating af banen, men en ny fordeling af handicapnøgler 

på forskellige huller, gældende for hul 5/14, 6/15, 7/16 og 8/17. Hvilket gør at tildelingen af slag og på 

hvilke huller, ændre sig for nogen. 

Desværre har Søren Andersen efter mange år i udvalget, valgt at stoppe og vi takker Søren for et rigtigt 

godt arbejde, samtidig har Benny Runøe meldt sig ud og der skal lyde et tak til ham også. 

Udvalget er herefter blevet beriget med nye kræfter i form af Ebbe Raahauge og Arne Bertram, og vi 

glæder os til det fremtidige samarbejde.  

Generalforsamlingen blev afsluttet med at takke dirigenten og Aksel takkede af med  

 

Med min underskrift godkender jeg hermed referatet:  

 

 _________________       __________________________________________ 

                              Dato   Dirigent Steen Larsson                               


