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DAGSORDEN 

0. Valg af dirigent 
Tina Maria Lund Kristensen bød velkommen til dette års generalforsamling i Odense Golf-
klub og glædede sig over det store fremmøde her i klubben på en hverdagsaften, hvilket 
har været et ønske blandt medlemmerne. Glædede sig over udsigten til golfbanen, der åb-
nede i fredags. 
Foreslog valg af Flemming Hartvig Pedersen til dirigent. 
Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen, som i.h.t. vedtægterne kunne konstatere, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen havde bemærkninger til dagsordenen. 
Stemmetal opgjort til 150 – 145 fremmødte og 5 fuldmagter. 
Der skal således i.h.t. vedtægterne, og for så vidt angår afstemning om eventuelle ved-
tægtsændringer, afgives mindst 100 stemmer for et forslags vedtagelse. 
 
 
 
1. Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed i 

det forløbne år.  
Tina Maria Lund Kristensen supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med en kort 
mundtlig beretning: 
- Et medlem har gjort opmærksom på en formuleringsfejl i den skriftlige beretning, hvor 
skrevet står, at generalforsamlingen i marts 2015 godkendte planerne for baneoptimering. 
Det korrekte er, at generalforsamlingen nikkede ja til, at bestyrelsen kunne arbejde videre 
med planerne for en baneoptimering med henblik på en senere præsentation for Odense 
Golfklubs medlemmer. 
- Der er ved årsskiftet sket en udskiftning i bestyrelsen, idet Tony Jul Haugsted-Jakobsen 
har valgt at udtræde. I stedet er Jan Hansen, som er finanschef ved Odense Havn trådt til, 
og det glæder bestyrelsen, der fortsat er en økonomi kyndig i bestyrelsen. 
- Vivi Biermann i sekretariatet har valgt at gå på pension og Margit Madsen fra Sct. Knuds 
Golfklub er nu ansat i sekretariatet. 
- Lars Wollesen meldte i efteråret 2015 ud, at han ønskede at gå på pension fra og med 
årsskiftet 2016/2017 – han har dog efterfølgende valgt, at slutte sin karierer på Carlslund 
inden pensionen. René Pedersen har overtaget forpagtningen af restauranten, og alle ser 
frem til et godt samarbejde. 
- I Golfshoppen bliver Ole Jørgensen nu 1. april forpagter af shoppen alene. 
- Om de fem strategi områder bemærkes: 
* Udvalg – Vibeke Bechtold har ydet en stor indsats og været stabil og god til at løfte dette 
strategiområde. 
* Kommunikation – Rud Thomsen har været ansvarlig for dette område, hvor vi ser ind i en 
ny hjemmeside. Et godt resultat der præsenteres senere på aftenen efter generalforsamlin-
gen for de der vil ønske at smugkikke. 
* Sponsorer – Lars Rex har dette område og her er lavet en række nye tiltag, som er faldet 
i god jord hos sponsorerne. 
* Medlemmer – Mogens Hüttel løfter dette arbejde og han bruger ”Golfspilleren i Centrum” 
for at se ind i, hvad der måtte være behov for. Samtidig er han garant for ”Årsmagasinet” – 
et fint stykke arbejde han kan være stolt af. 
* Økonomi – Jan Hansen har på kort tid været en kompetent hjælp og støtte i både budget 
og økonomidelen. 
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- I sekretariat er sket lidt ændringer, idet Johan har fået lidt andre opgaver og dermed skal 
tilbringe mere tid i sekretariatet. Et af resultaterne kan ses senere, når den nye hjemme-
side præsenteres. 
- I den skriftlige beretning er skrevet meget om greenkeeperne. De kan godt være lidt 
pressede ind imellem, og der mindes om, at de har stadig fortrinsret på banen – det er de-
res arbejdsplads og spillernes legeplads. Greenkeeperne var i år med i opløbet om DGUs 
Miljøpris, som gik til Smørum Golfklub. Der kan læses mere i Årsmagasinet om Odense 
Golfklubs mange tiltag på miljøområdet. 
- Hestehavens lukning mod vest har givet anledning til en del snak, men den åbner igen til 
september har Odense Kommune oplyst. Der har været et rigtig godt samarbejde med 
kommune, og Hans Henrik har ydet en stor indsats for en genåbning under en eller anden 
form. 
- Hver den 1. onsdag i måneden mellem 07:30 og 09:15 mødes ca. 40-50 personer i Oden-
se Golfklubs Netværk. En blandet gruppe bestående af sponsorer, golfspillere og nogen 
uden relationer til golfsporten. 
- Fynske ordning fortsætter med kr. 200,- på hverdage. Odense Golfklubs medlemmer er 
blevet spurgt til et greenfee samarbejde med 5 andre fynske golfklubber, og her var svaret 
med stor majoritet, et nej tak. Så derfor er Odense Golfklub ikke med i noget samarbejde! 
Det er medlemmerne der bestemmer, og Odense Golfklub er ”ejet” af medlemmerne.  
- 2017 er et jubilæumsår for Odense Golfklub, der runder de 90 år til september. I sidste 
uge i juni afholdes forskellige jubilæums turneringer/aktiviteter. 
- Der søges for nuværende forskellige fonde for tilskud til bl.a. nye møbler. Odense Kom-
mune har allerede nu ydet et flot tilskud til nye vinduer på 1. salen, samt maling af vinduer 
og øvrigt træværk på klubhus og rækværk. Mandetimerne skal Odense Golfklub selv yde. 
- Der har hen over året været opnået mange fine resultater af Odense Golfklubs mange 
dygtige golfspillere, som klubben kan være stolt af. 
- 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, og et godt samar-
bejde med bestyrelsen. Takkede samarbejdspartnere, sponsorer, Golfrestauranten og 
Golfshoppen for et godt samarbejde. 
Sluttede af med en stor tak til de mange medlemmer, der yder en frivillig indsats året igen-
nem. 
 
Mogens Hüttel orienterede efterfølgende om hele forløbet med baneoptimering, som har 
fyldt meget i bestyrelsen. Baggrunden ligger godt tre år tilbage, hvor nødvendigheden af at 
gøre noget ved baneanlægget, blev bragt på tale og dette set i lyset af, hvorledes banen 
blev anlagt tilbage i slutningen af 70’erne, og de problemer andre baner anlagt i samme 
periode, er løbet ind i. Og her med særligt fokus på, hvorledes greens er anlagt og drænet. 
På et tidspunkt i processen opstod den tanke, at noget af det jord nyt OUH skulle af med, 
det kunne snildt køres ind på golfbanen, og Odense Golfklub kunne ad den vej få finansie-
ret en del af baneoptimeringen. Og med et forventet forbrug af 400.000 m2 jord, så kunne 
det rent faktisk finansiere hele projektet, og det vel og mærke ud fra de oplyste priser på 
modtagelse af denne jordmængde. 
Uagtet de gode tanker herom, og en række positive og konstruktive møder med Odense 
Kommune, så var der fortsat logistiske opgaver at løse, og en af dem var tilkørsel af jord til 
området nord for Killeruprenden. 
Et af Odense Golfklubs medlemmer, som arbejder inden for entreprenørbranchen, vurdere-
de og kom med nogle beregninger på, hvorledes disse store jordmængder kunne og skulle 
fordeles på området, og på baggrund heraf samt det faktum, at eneste adgangsvej til om-
rådet er grusstien vest for golfbanen, og denne skulle i givet fald belægges med kørepla-
der, hertil køreplader langs 5. hul på Pilebanen, hen over cykelstien og Killeruprenden, op 
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langs 12. hul på Holluf Park sluttende med en vendeplads mellem 11. og 6. hul på Holluf 
Park. Køreplader har en lejepris pr. dag og med 200 arbejdsdage for indkøring af jord, så 
vil alle disse følgeomkostninger gøre denne plan for baneoptimeringen ikke rentabel. 
Så nu skal der tænkes andre tanker for en plan B, da det fortsat er bestyrelsens plan, at få 
optimeret de sårbare områder som greens og teesteder, og følgelig de ambitioner og de 
ideer, som ligger i den udarbejde masterplan. 
 
#266 Kurt Kjerrumgaard bemærkede, at han også har været med fra starten af for en 
åbning af Hestehaven mod vest, og har bl.a. haft kontakt til rådmanden. Der er indkaldt til 
møde i såvel april, som juni med henblik på en endelig åbning af Hestehaven september 
2017. 
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 
 
 
 
2. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til 

godkendelse. 

Regnskabet fremgår af bilaget ”Odense Golfklub - Resultatopgørelse for 2016 - ekstrakt”. 
 
Hans Henrik Burkal fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 675.205 for 
2016. 
 
Der var en række afklarende spørgsmål til regnskabet fra #381 Erik Olsen bl.a. til den 
langfristede gæld i balancen, hvad den består af, og dette frem over blev oplyst i balancen. 
 
Hans Henrik Burkal havde ikke disse oplysninger ved hånden, men lovede at notere disse 
i referatet, hvilket hermed følger – se nedenfor. 
F3 tilpasningslån med afdrag. Restgæld på 6,4 millioner kroner og restløbetid på 20,25 år. 
Rente 0,5773% og bidragssats 0,8%. 
F3 tilpasningslån med afdrag. Restgæld på 4,3 millioner kroner og restløbetid på 18,25 år. 
Rente 0,5775% og bidragssats 0,8%. 
F10 tilpasningslån med afdrag. Restgæld på 3,2 millioner kroner og restløbetid på 8,25 år. 
Rente 2,0946% og bidragssats 0,8%. 
 
Dirigenten betragtede herefter regnskab for 2016, som værende godkendt, da ikke flere 
havde bemærkninger dertil. 
 
 
 
3. Fastsættelse af kontingent og indskud. 
Forslaget fremgår af bilag 6 på side 12. 
 
Hans Henrik Burkal fremlagde forslaget til kontingent og indmeldelsesgebyr, hvor regule-
ring for 2017/2018 sker i.h.t. vedtægterne med en fremskrivning i.f.t. forbrugerprisindek-
set – 0,3%, og rundes op til hele 10. 
Et medlem har hertil bemærket, at et senior+ kontingent, ikke er nøjagtigt det halve af et 
seniorkontingent, hvilket det skal være i.h.t. ”Tillæg til vedtægter for Odense Golfklub” 
punkt 7 under medlemsgrupper. Så blev forslaget til kontingent vedtaget, så accepterer 
generalforsamlingen samtidig denne mindre forskel. 
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#3277 Vivi Pedersen forespurgte til, hvad et senior+ medlemskab var. 
 
Hans Henrik kunne fortælle, at det er medlemmer, der i kalenderåret fylder eller er fyldt 
80 år. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at ingen havde yderligere bemærkninger hertil, og betrag-
tede derfor forslaget som godkendt. 
 
 
 
4. 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 § 10. 
Forslaget fremgår af bilag 1 på side 7. 
 
Lars Jørgen Jørgensen kunne begrunde sit forslag yderligere med - end blot det skrevne 
- det større fremmøde her på en hverdagsaften end de forgangne år, hvor generalforsam-
lingen har været afholdt uden af huset på en søndag. 
Skulle det give problemer i forhold plads i klubhuset, så er det nok noget man er bekendt 
med i god tid forinden, og så må det løses uanset omkostningen herfor. 
Krævede på forhånd skriftlig afstemning om forslaget. 
 
Tina Maria Lund Kristensen henstillede til, at dette blev en hensigtserklæring og ikke en 
vedtægtsændring. Odense Golfklub skal ikke have omkostninger for leje og opvarmning af 
et telt, blot for at være på matriklen, og samtidig skal alle gerne kunne se og høre, hvad 
som foregår. 
Så er der et behov for, at være et andet sted, så skal dette være muligt. 
 
#381 Erik Olsen støtter bestyrelsen i, at det skal være en hensigtserklæring, og ikke en 
del af vedtægterne. En generalforsamling skal afvikles, således der er plads til alle. 
 
#242 Gunnar Johansson støtter forslaget fra Lars Jørgen. De sidste fire år er det blevet 
nævnt på generalforsamlingen, at man gerne ville tilbage i klubhuset, og intet er sket før 
end i år. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning og resultatet blev, at 102 stemte imod, 46 stemte 
for og 2 blanke – forslaget IKKE vedtaget. 
 
 
2. Forslag for tilføjelser til vedtægterne vedrørende Æresmedlemskab. 
Forslaget fremgår af bilag 2 på side 8. 
 
Tina Maria Lund Kristensen begrundede det fremsatte forslag med, at bestyrelsen gerne 
ville have, at tildeling af æresmedlemskab er beskrevet formelt. 
 
På baggrund af en række indlæg imod forslaget valget bestyrelsen at trække forslaget. 
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3. Forslag for tilføjelse til vedtægterne § 3. 
Forslaget fremgår af bilag 3 på side 9. 
 
Dirigenten kunne konkludere, at som følge af forslag 2 var trukket, så er dette ligeledes 
trukket. 
 
 
4. Forslag for ændring af vedtægternes § 13. 
Forslaget fremgår af bilag 4 på side 10. 
 
Tina Maria Lund Kristensen begrundede bestyrelsens forslag, som er fremsat i konse-
kvens af Danmarks Idræts-Forbunds forslag til standardvedtægter for en idrætsforening. 
 
Efter en række tilkendegivelser, såvel for som imod, blev forslaget sat til skriftlig afstem-
ning. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning og resultatet blev, at 49 stemte imod, 96 stemte 
for, 3 blanke og 1 ugyldig – forslaget IKKE vedtaget. 
 
 
5. Forslag for ændring af tillæg til vedtægterne stk. 8. 
Forslaget fremgår af bilag 5 på side 11. 
 
Tina Maria Lund Kristensen begrundede bestyrelsens forslag med, at bestyrelsen her 
ønsker at følge de alderskrav, som Dansk Golf Union har. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at ingen havde bemærkninger til forslaget, og bad derfor 
forsamlingen om ved håndsoprækning, at tilkendegive hvem som stemte for forslaget. 
Kunne konstatere, at forslaget var vedtaget.  
 
 
 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
Forslaget til budget fremgår af bilaget ”Odense Golfklub - Budget 2017". 
 
Hans Henrik Burkal fremlagde bestyrelsens budget for 2017, som ikke gav anledning til 
kommentarer fra generalforsamlingen. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at budget for 2017 var taget til efterretning. 
 
 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Valg til vakant post af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Tony Jul Haugsted-Jakobsen er afgået uden for tur. 
Bestyrelsen indstiller Jan Hansen, som har fungeret siden 31. januar 2017, til valg for 1. år 
 
Mogens Hüttel begrundende bestyrelsens indstilling af Jan Hansen. 
 
Dirigenten forespurgte til eventuelle andre kandidater for valg, og da ingen blev foreslået, 
blev Jan Hansen betragtet som valgt.  
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a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Tina Maria Lund Kristensen, Vibeke Bechtold og Rud Thomsen er på valg. 
 
Tina Maria Lund Kristensen modtager valg, mens Vibeke Bechtold og Rud Thomsen ikke 
ønsker valg. 
 
Bestyrelsen foreslår valg af Tina Maria Lund Kristensen, Peter Enevold og Sara Thye. 
 
Mogens Hüttel begrundende bestyrelsens indstilling af Tina Maria Lund Kristensen, Sara 
Thye og Peter Enevold. 
 
Dirigenten forespurgte til eventuelle andre kandidater for valg, og da ingen blev foreslået, 
blev Tina Maria Lund Kristensen, Sara Thye og Peter Enevold betragtet som valgt.  
 
 
b. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
1. suppleant Jens Chr. Krogsgaard og 2. suppleant Jan Hansen er på valg. 
Jens Chr. Krogsgaard ønsker ikke valg og Jan Hansen er valgt til bestyrelsen. 
 
Dirigenten forespurgte til kandidater for valg, og følgende to stillede sig til rådighed: An-
ne-Mette Jensen og Johnny Kronow. 
Disse to blev herefter betragtet som valgt, og med Anne-Mette som 1. suppleant.  
 
 
  
7. Valg af revisor. 
a. Valg af revisor. 
Revisionsfirmaet Deloitte v/Anders Flou afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Revisionsfirmaet Deloitte v/Anders Flou til valg. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre forslag, hvorfor Revisionsfirmaet Delo-
itte v/Anders Flou blev betragtet som valgt. 
 
 
 
8. Eventuelt 
 
Tina Maria Lund Kristensen takkede Vibeke Bechtold for hendes flotte indsats i bestyrel-
sen, men også i de mange andre udvalg, hvor der har været behov for en indsats. 
 
Takkede ligeledes Rud Thomsen for hans indsats i bestyrelsen. 
 
Takkede Flemming Hartvig Pedersen for god ledelse af gennemforsamlingen på bedste vis 
og altid gode råd og vejledning i det daglige. 
 
#266 Kurt Kjerrumgaard roste bestyrelsen og de ansatte for deres indsats. 
 
#1733 Kirsten Monnerup foreslår der byttes rundt på kontoret og Golfshoppen, da dette 
ville eksponere Golfshoppen bedre i dagligdagen og måske være med til, at give et mer-
salg. 
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#5 Søren Clemmensen mener ikke man som tidligere formand og nuværende æresmed-
lemskab, skal blande sig i debatten, men her under eventuelt kan man godt komme med 
nogle betragtninger. 
Et æresmedlemskab skal ikke kunne gives til ansatte eller forpagtere, da det vil udvande 
æresmedlemskabs begrebet – ansatte kan belønnes via deres ansættelsesforhold. Et 
æresmedlemskab giver man til de, som i deres fritid har ydet en stor indsats. 
Finder det er en selvfølge, at bestyrelsen opstiller gode kandidater, som man ønsker at 
supplere bestyrelsen med. Det er de siddende bestyrelsesmedlemmer der ved, hvilke kom-
petencer man kan gøre brug af. 
Og en lille korrektion – banen er anlagt af Odense Golfklub og ikke Odense Kommune. 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamling for afsluttet, og takkede for god ro og 
orden. 
 
Tina Maria Lund Kristensen ønskede alle en god sæson og sluttede af med et leve for 
Odense Golfklub. 
 
 
 
Flemming Hartvig Pedersen  Hans Henrik Burkal 
Dirigent    Referent 



GENERALFORSAMLING 2017 
Mandag den 20. marts klokken 19.00 

 

- 9 - 

 

BILAG 1 

 
Forslag for tilføjelse til vedtægternes § 10.  

Forslagsstiller Lars Jørgen Andersen. 
 
§ 10 
Ordinær generalforsamling afholdes i Odense hvert år inden den 1. april. 
 
Den ordinære generalforsamling afvikles på klubbens matrikel, og på en hverdagsaften med 
start klokken 19:00. 
Eventuel(le) ekstraordinære generalforsamling(er) afvikles tilsvarende. 
  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig 
begæring af mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer, hvilken begæring tillige 
skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Generalforsamlingen bliver i sidste fald at afholde inden fem uger efter, at begæring derom 
er fremsat overfor bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen via elektronisk kommunikation (e-mail), op-
slag i klubhuset eller ved eventuelt klubblad og på klubbens hjemmeside med mindst tre 
ugers varsel. Bekendtgørelsen skal angive, hvilke sager der foreligger til behandling, her-
under ordlyden af de i henhold til § 12 stk. 4 foreliggende forslag til afstemning. 
 
 
BEGRUNDELSE: 
Der er udmærket og rigelig plads i klubbens nuværende lokaler til at afvikle arrangementet. 
Det er derfor en hån mod klubbens medlemmer, at man de seneste år er blevet/har været 
forvist til lokaliteter, der intet har med klubben at gøre. Denne ”forvisning” har givetvis be-
tydet, at et betragteligt antal medlemmer har valgt deltagelse i generalforsamlingen fra. 
Tilsvarende har generalforsamling afviklet på en søndag betydet forfald. 
Det er ligeledes en hån mod klubbens restauratør, som går glip af en ikke ubetydelig om-
sætning. Det er inden for de seneste ti år kun sket én gang, at der har været optræk til, at 
de nuværende faciliteter ikke har været rummelige nok. Skulle en tilsvarende situation op-
stå – hvilket man i så fald vil være bekendt med på forhånd – kan der etableres udmærke-
de faciliteter på klubbens matrikel, således såvel klubbens medlemmer som klubbens for-
retningsdrivende fortsat vil have gavn af aktiviteten. 
 
 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 
Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget, og ønsker i stedet det bør være en hensigtserklæring, 
da det vil være uhensigtsmæssigt, at være bundet i vedtægterne af en sådan beslutning. 
Der er en øvre grænse for, hvor mange det i henhold til brandmyndighederne er tilladt, at 
være forsamlet i klubhuset, og en generalforsamling som kunne blive et tilløbsstykke, skal 
selvfølgelig placeres andetsteds om nødvendigt. 
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BILAG 2 

 
Forslag for tilføjelse til vedtægterne Æresmedlemskab  

Forslagsstiller bestyrelsen 
 
§ 3 
Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstil-
ling fra bestyrelsen. 
Som udgangspunkt reguleres kontingentet hvert år, og gælder fra og med efterfølgende 1. 
juli, med forbrugerprisindekset beregnet af Danmarks Statistik. 
Bestyrelsen kan indstille anden regulering af kontingentet på generalforsamlingen, såfremt 
den skønner det nødvendigt. 
Bestyrelsen kan tildele Æresmedlemskab – se ”Tillæg til vedtægter for Odense Golfklub” 
punktet ”Ærestildelinger i Odense Golfklub”.. 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele generel nedsættelse eller bortfald af indskud. 
 
 
ÆRESTILDELINGER I ODENSE GOLFKLUB 
 
Æresmedlem 
Odense Golfklubs højest opnåelige anerkendelse er et æresmedlemskab. 
Et æresmedlem kan udnævnes blandt medlemmer, ansatte og forpagtere i Odense Golf-
klub. 
Ved Odense Golfklubs generalforsamling udnævnes officielt årets æresmedlemmer.  
Æresmedlemmer kan indstilles af medlemmer, bestyrelse og ansatte i Odense Golfklub. 
Æresmedlem kan tildeles til personer, der har ydet en enestående og betydningsfuld ind-
sats i eller for Odense Golfklub.  
Odense Golfklubs bestyrelse godkender æresmedlemmer. 
 
 
 
BEGRUNDELSE: 
Har ikke noget steds været formelt beskrevet, derfor dette ønske om tilføjelse til vedtæg-
terne. 
 
 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 
Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
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BILAG 3 

 
Forslag for tilføjelse til vedtægterne § 3 

Forslagsstiller bestyrelsen 
 
§ 3 
Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstil-
ling fra bestyrelsen. 
Som udgangspunkt reguleres kontingentet hvert år, og gælder fra og med efterfølgende 1. 
juli, med forbrugerprisindekset beregnet af Danmarks Statistik. 
Bestyrelsen kan indstille anden regulering af kontingentet på generalforsamlingen, såfremt 
den skønner det nødvendigt. 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele generel nedsættelse eller bortfald af indskud.  
Bestyrelsen kan tildele Æresmedlemmer eller ansatte reduceret eller bortfald af kontingent. 
 
 
BEGRUNDELSE: 
Tilføjelse for formalisering af, at bestyrelsen får muligheden. 
 
 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 
Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
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BILAG 4 

Forslag for ændring af vedtægterne § 13 
Forslagsstiller bestyrelsen 

 
§ 13 
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 18 og 19.  
 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der på generalforsamlingsdagen 
er fyldt 18 år.  
 
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt afgivet til et aktivt medlem, idet et medlem kun kan 
råde over egen personlig stemme tillige med 2 fuldmagter – i alt 3 stemmer. 
 
Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde - således kan hvert medlem kun afgive 1 
(én) stemme. 
  
Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, har taleret men ikke stemme-
ret på generalforsamlingen. 
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg 
anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode: 
 
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan 
stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver 
kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandi-
daterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 
 
 
BEGRUNDELSE: 
Danmarks Idræts-Forbund skriver i deres ”Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revisi-
on af idrætsforeningens vedtægt” – ”At være medlem af en idrætsforening knytter sig til 
medlemmets personlige interesse for den pågældende idrætsgren og foreningen (i mod-
sætning til fx en aktionærs økonomiske interesse i et aktieselskab), og der bør derfor ikke 
kunne stemmes ved fuldmagt”. 
 
 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 
Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
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BILAG 5 

 
Forslag for ændring af tillæg til vedtægterne stk. 8 

Forslagsstiller bestyrelsen 
 
8. 
Fleksmedlemmer ”Studerende” med begrænsede rettigheder er: 
Medlemmer af Odense Golfklub som i kalenderåret fylder 19 år til og med det kalenderår, 
hvori de fylder 29 30 år. 
Fuld og fri adgang til banerne, klubhus, motionsrum og træningsfaciliteter uanset dag, tid 
og årstid. Ret til spil på andre baner, der modtager DGU-kort mrk. ”F”. Klubben fører HCP 
efter gældende regler. Ved indmeldelse skal HCP dokumenteres. Mulighed for deltagelse i 
klubturneringer mod betaling af turneringsgebyr; dog ikke klubmesterskaber. Medlemska-
bet omfatter ikke adgang til rabatordninger og greenfee aftaler med andre golfklubber. 
Der skal være tale om et SU-berettiget fuldtidsstudie og studiekort skal forevises. 
 
 
BEGRUNDELSE: 
Dansk Golf Union skriver i deres ”Regelsæt for medlemskab”, at ”Det kræves, at studeren-
de kan fremvise gyldigt studiekort, er SU berettiget og maksimalt er fyldt 30 år ved kalen-
derårets begyndelse”. 
Odense Golfklub ønsker på dette område, at følge DGU’s regelsæt bl.a. henset til det fort-
sat store potentiale af nye medlemmer, som er på SDU. 
 
 
BESTYRELSENS ANBEFALING: 
Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
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BILAG 6 

 
Forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr for 2017/2018 

 
        2017/2018 2016/2017 
Miniputter  290,- kroner / sæson 280,- kroner / sæson 
Lilleput  990,- kroner 980,- kroner 
Juniorer  1.970,- kroner  1.960,- kroner 
Ungseniorer  4.400,- kroner 4.380,- kroner 
Seniorer  6.410,- kroner 6.390,- kroner 
Pensionister  5.380,- kroner 5.360,- kroner 
Seniorer+  3.210,- kroner 3.200,- kroner 
Studerende  2.200,- kroner 2.190,- kroner 
Langdistance  3.030,- kroner 3.020,- 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 2016 med 
0,3% og rundes op til nærmeste 10. 
 
Indmeldelsesgebyr samme sats som i 2016/2017. 
Der opkræves fortsat ikke indskud. 
 
Nye medlemmer ca. 50 og prøvemedlemmer ca. 100. 
 
Samlet antal medlemmer som i 2016. 
 
Gæster med DGU kort mærket ”F” betaler fuld greenfee, dvs. kan ikke få del i diverse ra-
batordninger, som eksempelvis Fynske greenfee ordning. 

 


