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DAGSORDEN 
0. Valg af dirigent 

Tina Maria Lund Kristensen bød velkommen til dette års generalforsamling i Odense 

Golfklub og glædede sig over det store fremmøde. 
Bestyrelsen foreslog valg af advokat Flemming Hartvig Pedersen til dirigent. 
Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen, som i h.t. vedtægterne kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Stemmetal opgjort til 105 fremmødte og ingen fuldmagter. 

(Vedtægtsændringer: For et forslag kan vedtages kræves mindst 70 stemmer for forslaget) 
Bestyrelsen foreslog pkt. 5 ”Budget 2018” flyttet op til at komme efter pkt. 2 ”Regnskab 
2017”. Ingen havde bemærkninger til dette og dagsordenen blev herefter vedtaget. 

 
 

1. Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed i 
det forløbne år. 

Tina Maria Lund Kristensen supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med en kort 

mundtlig beretning.    
- Der er nye golf regler på vej, de træder i kraft i 2019. Et nyt handicapsystem i 2020. 

Dansk Golf Union (DGU) har arbejdet på dette gennem flere år. Meget mere om 

dette vil komme på hjemmesiden, golfbox og via nyhedsbreve. 
-  Ved årsskiftet valgte Sara Thyge at skifte klub, hvorfor hun naturligt udtrådte af 

bestyrelsen. Anne-Mette Jensen blev som 1. suppleant indkaldt og har deltaget i 2 
møder. Lars Rex meddelte kort før sidste bestyrelsesmøde at han udtræder af 

bestyrelsen og ikke genopstiller til valg af bestyrelse. 
- Golfmanager Hans Henrik Burkal har valgt at fratræde sin stilling og har sidste 

arbejdsdag torsdag den 5. april 2018. Konstitueret er Jan Hansen frem til den 30. 

juni 2018. Stillingsopslaget, hvor Odense Golfklub søger ny golfmanager har 
deadline den 4. april 2018. Pr. 1. marts 2018 er Kristian Madsen startet som 

golftrænerelev og Esben Møller Mikkelsen startet igen som greenkeeper. Pr. 1. april 
2018 starter Rikke Pedersen som ny greenkeeper. Vi ser frem til en sæson, hvor 
medarbejderstaben arbejder målrettet for at dække de opgaver og behov der er og 

måtte komme. Tag godt imod de nye medarbejdere. 
- Bestyrelsen har genbesøgt strategien, hvor ”banen” og økonomien vil være 2 

fokusområder.  
- Der arbejdes med ”Klubber i klubben”, netværksmøder med sponsorer, Fynske 

ordning vedr. greenfee. Der undersøges igen om en evt. deltagelse i G5 er en god 

ide (greenfee ordning med 5 andre klubber).  
- 90 års Jubilæums-/afslutningsturnering blev aflyst (dårligt vejr), men en 

fællesspisning i ”greenkeepergården” blev en anderledes afslutning end forventet.                         
Tak til medarbejdere og forpagtere for en stor hjælp. 

- Der vil blive indkøbt nye stole til restauranten – snarest. 

- Odense Golfklub har mange dygtige golfspillere og resultaterne har været gode. Det 
gælder både individuelle- og holdturneringer. Bestyrelsen har fortsat fokus på 

juniorer og begyndere, da det er disse, der skal ”bære arven” videre. 
- Takkede medarbejderne for en flot indsats via deres daglige arbejde. 
- Takkede samarbejdspartnere, sponsorer, Golfrestaurant og Golfshoppen for et godt 

samarbejde i 2017. 
- Sluttede af med en tak til medlemmerne i Odense Golfklub og specielt til de mange 

frivillige der yder en indsats året igennem. 
 

Efter en god dialog med gode kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at beretningen 

var taget til efterretning. 
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2. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til 
godkendelse. 

 

Regnskabet fremgår af bilaget ”Odense Golfklub – Resultatopgørelse for 2017 – ekstrakt”. 
(se hjemmeside) 
 

Jan Hansen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 575.400. Meget tæt på 
budget 2017, men med ændringer ift. budget. Mindre indtægter hovedsageligt pga. færre 

medlemmer og dårligt vejr i 2017, og dermed færre greenfeespillere. På udgiftssiden er en 
besparelse på lønninger det der gør forskellen. Salg af 2 maskiner, hvor nye blev leaset i 
stedet for købt - gjorde at afskrivningerne faldt og vi opnåede et tilfredsstillende resultat. 

 
Efter nogle afklarende spørgsmål betragtede dirigenten herefter regnskabet for 2017, for 

godkendt. 
 
 

5.  Forelæggelse af budget for det kommende år. 
 
Forslaget til budget fremgår af bilaget ”Odense Golfklub – Budget 2018”. 
(se hjemmeside) 

 
Jan Hansen fremlagde bestyrelsens budget for 2018. Der budgetteres med et overskud på 

kr. 580.000. Der budgetteres med en omsætning der ligget næsten kr. 600.000 lavere end 
i 2017. På indtægtssiden er der budgetteret med væsentligt færre medlemmer. På 
udgiftssiden er skåret bredt, men væsentligst er lønninger. 

 
Af bemærkninger fra medlemmer, skal fremhæves: Defensivt budget (antal medlemmer), 

omlægning af lån (fast el. variabel rente), gøre indsats for flere sponsorater, bygge flere 
elvongns-/scooter pladser, mange timer der er skåret væk i sekretariatet med fyring af 
”Bogholder”, maling af havemøbler.  

Sidst men ikke mindst investeringer i banen - inkl. klimasikring og dræn. 
 

Bemærkninger blev taget til efterretning, og hvad investeringer i ”Banen” angår arbejdes 
kraftigt på at skaffe likviditet til investeringerne. Forventes startet i 2019. 
 

Efter slut på debat, kunne dirigenten konstatere at ”budget 2018” var taget til efterretning.  
 

 

 3. Fastsættelse af kontingent og indskud. 
(Forslaget fremgår af bilag 2 på side 07). 
 

Jan Hansen fremlagde forslaget til nye kontingentsatser pr. 1/7 2018. Kontingentet foreslås 
reguleret i h.t. vedtægternes § 3 med forbrugerprisindekset for 2017 med 1,3% og rundes 

op til nærmeste hele 10. 
Indmeldelsesgebyr samme sats som i 2017/2018. Der opkræves fortsat ikke indskud. 
 

Af bemærkninger fra medlemmer, skal fremhæves: Konstatering af at Passiv + bliver en 
del af vore vedtægter (se pkt. 4), men også at ”frikontingent” stadig ikke er det.  
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Bestyrelsen vil vurdere det juridiske i lovligheden af et sådant medlemskab i klubben.  
Herunder spørge DGU og andre klubber hvordan de håndterer ”frikontingent”. 
 

Dirigenten kunne konstatere, at ingen havde yderligere bemærkninger hertil, og betragtede 
derfor forslaget for godkendt. 

 
 
 

3. Forhandling og afstemning om indkomne forslag. 
 
Tekst som foreslås ændret er overstreget, mens forslag til ny tekst, er understreget. 

 
1) Forslag for tilføjelse til vedtægternes ”Tillæg til vedtægterne for Odense 

Golfklub” underpunktet ”Medlemsgrupper”. 
Forslaget fremgår af bilag 1 på side 6. 
 

Dirigenten kunne konstatere at der ikke var bemærkninger til forslaget, og derfor 
godkendt. 

 
 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Sara Thye er afgået uden for tur. 
 

Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Lars Rex er afgået uden for tur. 
Mogens Hüttel og Jan Hansen er på valg. 

 
Bestyrelsen indstiller Mogens Hüttel, Jan Hansen, Anne-Mette Jensen og Johnny Kronow til 

valg. 
 
Dirigenten konstaterede at 4 medlemmer var på valg. Jfr. vore vedtægter bliver de 3 med 

flest stemmer valgt for 2 år og den med 4. flest stemmer valgt for 1 år. 
Dirigenten efterlyste medlemmer der ville stille op til valg til bestyrelsen. Det var ikke 

tilfældet og på bestyrelsens anbefaling valgtes Mogens Hüttel, Jan Hansen og Johnny 
Kronow for 2 år og Anne-Mette Jensen for 1 år. 
 

Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
Anne-Mette Jensen og Johnny Kronow er på valg.  

 
Dirigenten kunne konstatere at begge var valgt ind i bestyrelsen og vi derfor havde behov 

for kandidater for valg.  
Følgende to stillede sig til rådighed: Rud Thomsen og Peter Therkelsen.  
Rud Thomsen blev valgt som 1. suppleant og Peter Therkelsen som 2. suppleant. 
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6. Valg af revisor. 

 
Revisionsfirmaet Deloitte v/Anders Flou afgår efter tur og er villig til valg. 

 
Bestyrelsen indstiller Revisionsfirmaet Deloitte v/Anders Flou med henblik på, at foretage 
udvidet revision. 

 
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre forslag, hvorfor Deloitte blev valgt. 

 
 
 

7. Eventuelt 
 
Tina Maria Lund Kristensen (TMLK) takkede advokat Flemming Hartvig Pedersen for god 
ledelse af generalforsamlingen. TMLK ønskede alle en god sæson. 

 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og 

orden. 
 
 

 

 
Flemming Hartvig Pedersen    Jan Hansen 
Dirigent       Referent 
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BILAG 1 
 

Forslag for tilføjelse til 

”Tillæg til vedtægterne for Odense Golfklub” 

under punktet ”Medlemsgrupper”. 

Forslagsstiller Bestyrelsen. 
 

 
12. Passiv+ 
Tilbud til medlemmer af Odense Golfklub som fortsat ønsker tilknytning til Odense Golfklub, 

og som måske ikke i en periode af forskellige årsager, har mulighed for at udnytte et 
ordinært medlemskab fuldt ud. 

 
Hvad koster det: 
10 greenfeebilletter: kroner 2.500,-. 

 
Hvad får du: 

- spilleret i Odense Golfklub, 
- 10 greenfeebilletter – gyldige i kalenderåret, 
- fri adgang til alle træningsfaciliteter (indspils- og puttinggreen og drivingrange), 

- HCP >37 giver ret til spil på Pilebanen, 
- HCP <37 giver ret til spil på Holluf Park, 

- frie bolde på drivingrange, putting- og indspilsgreen, 
- frit brug af motionsrum, 
- personligt Odense Golfklub bagmærke, som skal bæres synligt. 

 
Begrænsninger: 

- intet DGU-kort, 
- ingen regulering af HCP, 

- kan ikke have gæster med til ½ pris, 
- ikke dækket af DGU’s erhvervsansvarsforsikring, 
- ingen demokratiske (generalforsamling etc.) rettigheder, 

- kan ikke deltage i klubbens turneringer. 
 

BEGRUNDELSE: 
Ordningen har fungeret siden 1. juli 2012, og bestyrelsen ønsker derfor dette medlemskab 
formelt godkendt af generalforsamlingen. 

 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 

Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
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BILAG 2 

 
Forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018/2019 

 

           2018/2019   2017/2018 
Miniputter  300,- kroner/sæson  290,- kroner/sæson 
Lilleput  1.010,- kroner    990,- kroner 
Juniorer  2.000,- kroner  1.970,- kroner 

Ungseniorer  4.460,- kroner 4.400,- kroner 
Seniorer  6.500,- kroner 6.410,- kroner 

Pensionister  5.450,- kroner 5.380,- kroner 
Seniorer+  3.250,- kroner 3.205,- kroner 
Studerende  2.230,- kroner 2.200,- kroner 

Langdistance  3.070,- kroner 3.030,- kroner  
Passiv+ 2.500,- kroner 2.500,- kroner 

Prøvemedlemmer  995,- kroner     995,- kroner 
Passive  700,- kroner     700,- kroner 
 

Indmeldelsesgebyr – senior+      500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – pensionist     500,- kroner 

Indmeldelsesgebyr – senior  1.500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – studerende    500,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – ungsenior     500,- kroner 

Indmeldelsesgebyr – junior         0,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – lilleput         0,- kroner 

Indmeldelsesgebyr – miniput         0,- kroner 
Indmeldelsesgebyr – prøvemedlemmer       0,- kroner 
 

Rykkergebyr ved manglende betaling kr. 100,-. 
 

Bagskabe ½-årlig leje: 
Standard - 225,-kr. 
Dobbelt - 450,-kr. 

Elvognsplads - 500,-kr. 
Omklædningsskab - 100,-kr. 

 
BEGRUNDELSE: 

Kontingentet reguleres i.h.t vedtægternes § 3 med forbrugerprisindekset for 2017 med 
1,3% og rundes op til nærmeste hele 10. 
 

Indmeldelsesgebyr samme sats som i 2017/2018. 
Der opkræves fortsat ikke indskud. 

 
Gæster med DGU kort mærket ”F” betaler fuld greenfee, dvs. kan ikke få del i diverse 
rabatordninger, som eksempelvis Fynske greenfee ordning. 


