
R E F E R A T 

af 

ekstraordinær generalforsamling 

afholdt i Odense Golfklub tirsdag den 24. november 2020, klokken 17.00. 

 

Tilstedeværende:   Medlemmer af Odense Golfklub, Odense Golfklubs bestyrelse samt advokat  
         Bo Møller Jensen 

Dagsorden: 0. Valg af dirigent. 

1. Det reviderede regnskab for det forløbne år (2019) fremlægges til godkendelse. 

Bestyrelsesformand Johnny Kronow bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og begrun-

dede samtidig både udsættelsen af den ordinære generalforsamling og afholdelsen af den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Udsættelsen af den ordinære generalforsamling til afholdelse i marts 2021 er begrundet med ønsket om at 

begrænse smitterisikoen blandt Odense Golfklubs medlemmer mest muligt. På den ene side giver restrikti-

onerne mulighed for at gennemføre, men på den anden side anbefales det at forsamles mindst muligt. Af 

forsigtighedsgrunde har bestyrelsen valgt at lægge mest vægt på anbefalingerne. 

Den ekstraordinære generalforsamling gennemføres for at opretholde godkendelsen som folkeoplysende 

forening. Det er Odense Kommune, der er godkendende myndighed, og kommunen har med henvisning til 

Lov om Folkeoplysning anmodet om, at få tilsendt et generalforsamlingsgodkendt regnskab for 2019. 

ad punkt 0. Advokat Bo Møller Jensen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at mødet var korrekt indvarslet og beslutningsdygtigt i forhold til 
vedtægterne. 

ad punkt 1. Det af Deloitte gennemgåede regnskab for 2019 blev fremlagt af Golfmanager Esben      
 Hallundbæk Hansen. 

 Resultatet på kr. 457.144 overstiger det budgetterede med godt kr. 40.000. 

Fremgangen i forhold til budgettet er opnået ved en bedre indtjening end forventet, særligt 
vedrørende kontingenter og indmeldelsesgebyr samt greenfee. Den forbedrede indtjening 
modsvares delvist af større omkostninger vedrørende især bygninger og klubudgifter. 
 
Den større indtjening kan forklares ved stor aktivitet på medlemstilgang, herunder prøve-
medlemmer, samt ved Company Days og tilslutningen til Golfhæftet. 

På udgiftssiden må det konstateres, at klubhuset er 30 år gammelt, og at der som følge heraf 
begynder at komme uforudsete udgifter, blandt andet som følge af et gammelt varmeanlæg. 

Endvidere har der været et væsentligt merforbrug i forhold til budgettet af scorekort (kr. 
33.000), og baneguides (kr. 20.000). 



Herefter gennemgik Esben Hallundbæk balancens poster, uden at der var særlige kommen-
tarer til disse. 

Gennemgangen af regnskabet blev fulgt op af en gennemgang af pengestrømsanalysen, der 
viser et nettoforbrug af likviditet på kr. 452.159. Det er i overensstemmelse med budgettet 
og en direkte følge af investeringerne ved hul 6 i udvidelse af søen og nye teesteder, samt i 
omlægning af drivingrange med videre. 

Da der ikke var spørgsmål til det fremlagte konstaterede dirigenten at regnskabet for 2019 er 
godkendt. 

 

Udenfor dagsordenen gav bestyrelsen herefter de tilstedeværende medlemmer en kort orientering om 
udviklingen for Odense Golfklub i den forløbne del af 2020. Det har været et år med høj aktivitet på bane-
anlægget, særdeles god tilgang af medlemmer, og dermed en økonomisk set god indgang til 2021. 

Herefter takkede bestyrelsesformand Johnny Kronow advokat Bo Møller Jensen for god ledelse af general-
forsamlingen, og generalforsamlingen blev hævet. 

 

 

 

 
Bo Møller Jensen     Mogens Hüttel 
Dirigent     Referent 

 

 

 

 

 

 


