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R E F E R A T  

af 

generalforsamling 2019 

afholdt i Odense Golfklub søndag den 24. marts klokken 10.30 

 

Tilstedeværende: 160 medlemmer, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer.  

Endvidere deltog advokat Bo Møller Jensen. 

 

Dagsorden:       0. Valg af dirigent. 

1. Bestyrelsen aflægger beretning om Odense Golfklubs virksomhed i det forløbne år. 

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

3. Fastsættelse af kontingent og indskud. 

4. Forhandling og afstemning om indkomne forslag. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt.  

 
Bestyrelsesformand Tina Maria Lund Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen, traditionen tro star-
tes der efterfølgende med en sang.  
 
ad pkt. 0. Advokat Bo Møller Jensen blev vagt som dirigent.  

Dirigenten konstaterede at mødet var korrekt indvarslet og beslutningsdygtigt i forhold til ved-
tægterne. 

 
  Til stemmetællere var Jack Rasmussen, Morten Buus Beck og Kristian Madsen valgt.  
 
ad pkt. 1. Tina Maria Lund Kristensen supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med en kort mundtlig 

beretning.   
  
 Det har været et travlt 2018 for Odense Golfklub, vi har blandt andet fået ny manager, som 

startede den 4. juni 2018. Vi arbejder med en strategi, som er et fælles projekt med medarbej-
dere, forpagtere og bestyrelsen. Vi vil fremme det nære og fastholde traditioner, vi er opmærk-
somme på, at klublivet og omgivelserne skal være gode, men også det sociale skal være der, 
for vores medlemmer.  
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 Vi har igen i år udgivet årsmagasinet, som er god læsning for alle. Det er Mogens Hüttel der er 

drivkraften bag dette magasin.   
 
 På det netop afholdte repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union, blev der talt om de nye 

golfregler, som er trådt i kraft her fra i år. Vi har i klubben afholdt 3 regelaftener, hvor Villy 
Bøgelund underviste og informerede klubbens medlemmer om disse, fra bestyrelsen skal der 
lyde en tak til Villy for at lede disse regelaftener.  

 
 Den 21. juni var der 3 medlemmer, som lavede hole-in-one, hvilket er flot. Vi takker vores hole-

in-one sponsorer for præmierne til disse 3 dygtige medlemmer, men også for præmierne til de 
øvrige medlemmer, der lavede hole-in-one i 2018. Desuden en tak til vores manager Esben 
Hallundbæk Hansen, ligeledes en tak til vores trænere Morten Beck og Kristian Madsen som 
dagligt er i gang med at træningen af vores medlemmer, men også tager en tørn i sekretariatet. 
Der skal også lyde en tak til Jack Rasmussen og hele hans hold af greenkeepere og formanden 
bemærkede i den sammenhæng, at vi har et spændende optimeringsprojekt i gang ude på ba-
nen. Vi har fået lavet en ny indgang, den er blevet rigtig flot og indbydende, og vi får mange 
positive kommentarer på denne. Vores buggyer er blevet gjort klar igen efter, at de blev stjålet 
i efteråret. Vi var 1107 medlemmer ved begyndelsen af 2018 og det er vi også nu. Vi har mistet 
nogle medlemmer i 2018, men der er nu altså kommet lige så mange til. Stiften Golf Cup har 
jubilæum i år, i den forbindelse vil der blive afholdt en par-turnering om onsdagen og jubilæ-
umsmiddag om fredagen. Der vil komme nærmere info ud, når den tid kommer.  

 
 En tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til alle vores sponsorer, både de, der har støttet 

Odense Golfklub længe og de nye, der er kommet til. Tak til alle de frivillige, som yder en stor 
indsats her i klubben, hvilket vi er glade for.  

 
 Sluttelig et ønske om en rigtig god sæson 2019, som går i gang på onsdag den 27. marts.  
 
 Mogens Hüttel oplyste dernæst fra det årlige tema møde i Dansk Golf Union, at her mødtes 

golfklubber fra hele landet, og god viden blev delt. Erfaringen fra dette møde viser, at mange 
nu vælger individuel idræt, så der er ikke tvivl om, at vi skal fokusere på nogle fællesværdier, 
og her er det især det sociale, som er vigtigt.  

 
 Vores fokuspunkt i bestyrelsen er banen, og da vi ikke har kunnet finansiere den store banere-

novering, har vi kigget på det på en lidt anden måde, så derfor er vi gået i gang med en bane 
optimering. Vi vil jo gerne ligge her mange år endnu. Vi har nedfældet en udviklingsplan som 
indeholder mange ting, både visuelt og andre ting. Sommeren 2018, var meget varm og tør og 
kostede meget vand, vi udvider derfor søen ved hul 6 og 12 på Holluf Park, da det efterfølgende 
vil give os mere vand at tage af, hvis vi skulle få sådan en sommer igen. Dette indebærer at 
teestedet på hul 6 også skal optimeres, og det gør vi ved at flytte dem, undtagen tee 64. Vores 
fairways skal topdresses og nogle teesteder skal laves om. Det er noget af det som ligger i ud-
viklingsplanen og som vi i bestyrelsen nu arbejder videre med. 

 
 Da der ikke var nogen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, kunne dirigenten konsta-

tere, at denne var taget til efterretning.  
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ad pkt. 2.  Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse, regnskabet fremgår 
af bilag 1. 

 
 Esben Hallundbæk Hansen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 213.000,00.  
 Overskuddet er fremkommet på trods af manglende indtægter i forhold til budgettet vedrø-

rende salg af lektioner og salg af greenfee, hvilket sidste nok grunder i den varme sommer og i 
at vi skal være mere aktive i vores markedsføring.   

  
 Vores udgifter er højere end budgetteret, dette grunder blandt andet vores baneudgifter og 

caddycars, da de kommer ind under dette. Vi har også haft højt forbrug af vand i den tørre 
sommer. Udgiften til administration er også høj grundet anskaffelse af en ny kopimaskine, dog 
er den billigere på sigt. Vi har også fået en del nye tryksager, da vi fik ny adresse. Lønninger er 
også højere, men dette skyldes især, at det har været et år med tre managere og det var heller 
ikke budgetlagt til bogholder i andet halvår af 2018, hvilket blev en ekstra udgift som vil fort-
sætte efterfølgende.   

 
 I alt et resultat på kr. 213.000,00 i forhold til budgetteret kr. 580.000,00. 
 
 Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, til det reviderede regnskab, betrag-

tede dirigenten herefter regnskabet for 2018 som godkendt.  
 
ad pkt. 3. Fastsættelse af kontingent og indskud, forslaget fremgår af bilag 2.  
 
 Esben Hallundbæk Hansen fremlagde forslaget til nye kontingentsatser pr. 1/7 2019. Kontin-

gentet foreslås reguleret i henhold til vedtægternes § 3 med forbrugerprisindekset for 2018 
med 0,8% og rundet op til nærmeste hele 10. Leje af standard- og dobbeltskabe samt elvogns-
pladser hæves med ca. 10%.  

 
 Indmeldelsesgebyret er samme sats som i 2018 / 2019 og der opkræves fortsat ikke indskud.  
 
 Af bemærkninger fra medlemmer kan der nævnes et ønske om at se tal på, hvordan udviklin-

gen af medlemmer er og tal på udviklingen for klubber i klubben er.  
 
 Derudover blev der stillet spørgsmål til den forskel, der er på kontingentet for seniorer kontra 

pensionister. Hertil svarede Esben Hallundbæk Hansen, at kontingentet for pensionister er ved 
at blive udfaset, det blev vedtaget for nogle år siden.  

 
 Det sidste spørgsmål vedrørte, hvem der betaler kontingent som senior+, samt om der er et 

kontingent, som dækker, hvis man kun spiller på hverdage. Esben Hallundbæk Hansen svarede 
at senior+ er for medlemmer på 80 år og opefter og, at der ikke er noget kontingent for med-
lemmer, der kun spiller på hverdage.  

  
 Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til forslaget om fastsættelse 

af kontingent og indskud, og betragtede derfor forslaget for godkendt.  
 
ad pkt. 4. Forhandling og afstemning om indkomne forslag.  
 
 Dirigenten oplyste, at der er indkommet fire forslag, men at forslag nr. 4 er blevet trukket af 

forslagsstilleren, hvorfor der kun skulle behandles 3 forslag.  
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1. Forslag til ændring af ”Tillæg til vedtægterne for Odense Golfklub” under punktet ”Med-
lemsgrupper”, gruppe 12.  
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til forslaget hvorfor, at det blev 
enstemmigt godkendt.  
 

2. Forslag til ændring af ”Tillæg til vedtægterne for Odense Golfklub” under punktet ” Med-
lemsgrupper” gruppe 9. 

   
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til forslaget hvorfor, at det blev 
enstemmigt godkendt.  
 

3. Forslag til ændring af §3. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til forslaget hvorfor, at det blev 
enstemmigt godkendt.   
 

ad pkt. 5 Fremlæggelse af budgettet for det kommende år, forslaget fremgår af bilag 7.  
 

Johnny Kronow fremlagde bestyrelsens budget for 2019. Der budgetteres med et overskud på 
kr. 415.464,00.  
 
På indtægtssiden er der budgettet med tilgang af i alt 115 nye medlemmer, hvilket netto for-
ventes at give en tilvækst på 25, samt salg af flere lektioner. Det offentlige tilskud kan vi ikke 
gøre noget ved, og så håber vi på at vi får en sommer som ikke bliver så tør som i 2018, så vi 
kan holde omkostningen til vanding nede og greenfee- indtægterne oppe.  
 
På udgiftssiden er der budgetteret med en del af den forholdsvis store udgift, der er til optime-
ring af banen. Resten kan aktiveres og afskrives over en årrække. Udgifter til bygningerne er 
budgetteret som sidste år. IT PR og hjemmeside er falder lidt, men er relativt høje, fordi de skal 
ses i sammenhæng med indtægter under sponsorer. Lønningerne er stort set uændrede og 
leasing af maskiner lavere da nogle af aftalerne udløber og nye er indgået.  
 
Johnny Kronow oplyste endvidere, at budgettet hviler på den mulighed, at op til halvdelen af 
det årlige afdrag på lånene til Nykredit – ca. kr. 950.000 kan refinansieres på en kassekredit, 
bevilget af Arbejdernes Landsbank. Dette for at sikre at de flerårige initiativer på banen kan 
gennemføres. Med udgangspunkt i et uændret likviditetsforløb i forhold til 2018 forventes det 
dog ikke, at det bliver nødvendigt at trække på kassekreditten i indeværende år. 
 
Denne delvise refinansiering af afdraget til Nykredit ligger i forlængelse af drøftelserne på ge-
neralforsamlingen i 2018, hvor låneomlægning for at skaffe lidt råderum til udvikling blev drøf-
tet. 
 
Vi budgetterer med et overskud på kr. 415.000,00 hvilket vi er meget tilfredse med, på bag-
grund af baneoptimeringen.  
 
Af spørgsmål fra medlemmer kan det nævnes, at udgiften på banebiler er budgetteret til kr. 
70.000,00, men hvad med indtægten. Johnny Kronow svarede, at indtægter for banebilerne er 
med under lejeindtægter.  
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Endvidere blev det spurgt om, hvor mange ansatte der er i Odense Golfklub, Esben Hallundbæk 
Hansen svarede at det svinger lidt over året, men ca. 12 stykker. Vi får desuden tilskud til an-
satte i greenkeepergården, og desuden er ikke alle vores greenkeepere ansat hele året.  
 
Derudover blev der spurgt om vi, nu hvor vi laver baneforbedringer, har søgt tilskud ved fonde. 
Esben Hallundbæk Hansen svarede, at vi ikke har søgt om tilskud fra fonde, men vi er blevet 
gjort opmærksom på denne mulighed, og vi vil derfor kigge nærmere på den mulighed.  
 
Da der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger konstaterede dirigenten, at det frem-
lagte var taget til efterretning  
 

ad pkt. 6 Mogens Hüttel bemærkede, at vi har udfordringer med at fastholde vores medlemmer samt 
med at få rekrutteret nye medlemmer, hvorfor bestyrelsen skal være indstillet på at bruge tid 
på bestyrelsesarbejdet.  

  
a. Tina Maria Lund Kristensen, Peter Enevold og Rud Thomsen er på valg og modtager gen-

valg.  Anne-Mette Jensen er ligeledes på valg, men modtager ikke genvalg, hvorfor besty-
relsen indstiller Kjell Einar Titlestad til valg.  

 
Da ingen andre medlemmer ville stille sig til rådighed, blev resultatet af valghandlingen at, 
Tina Maria Lund Kristensen, Peter Enevold og Rud Thomsen blev valgt for 2 år og Kjell Tit-
lestad blev valgt for 1 år.  
 

b. Michael Larsen og Kim Holst er indstillet af bestyrelsen som valg til suppleanter. Da ingen 
yderligere medlemmer ville stille sig til rådighed, blev resultatet af valghandlingen at, Mi-
chael Larsen blev valgt som 1. suppleant og Kim Holst blev valgt som 2. suppleant.  

 
ad pkt. 7 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 ud-
videt revision.  
 
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre forslag, hvorfor Deloitte blev valgt.  
 

ad pkt. 8 Johnny Kronow bemærkede, at det på den ene side er ærgerligt, at forslaget om ekstra kontin-
gentindbetaling var blevet trukket, fordi det altid vil være muligt at finde anvendelse for pen-
gene på en måde, der kunne virke positivt i forhold til både bestående og potentielle nye med-
lemmer.  På den anden side er det godt, fordi vi slipper for at overveje omfanget af negative 
konsekvenser i forhold til udmeldelser af bestående medlemmer, og en vanskeligere rekrutte-
ring af nye medlemmer. Desuden kom Johnny Kronow med en opfordring til, at alle medlem-
mer vil tale pænt om og til hinanden, hvilket ikke altid har været tilfældet om forslagsstilleren 
til dette forslag.  

  
 Bestyrelsen har undersøgt muligheden for, at Odense Golfklub som forening kan blive god-

kendt til at modtage gaver med skattemæssig fradragsvirkning for gavegiveren. Det vil samtidig 
bevirke, at Odense Golfklub kan modtage testamentariske gaver uden boafgift. Den øverste 
grænse for en gaves størrelse efter disse regler var i 2018 kr. 15.900, men det er ikke i den 
størrelse, vi tænker at arbejde. Der er nogle punkter som skal opfyldes og det vil vi få undersøgt 
nærmere, men med denne ordning vil vi få mulighed for at modtage penge, helt frivilligt og 
frem for alt uden mulig indflydelse på medlemsudviklingen. 
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 En bemærkning fra et medlem om, at der skal naturligvis tales pænt og vi skal respektere hin-

anden og vise god klubånd. Dernæst en bemærkning om hvorfor der ikke i fremlæggelsen af 
regnskabet blev talt om aktiver og passiver. Johnny Kronow bemærkede, at fremlæggelse mu-
ligvis var gået for hurtigt, hvor efter der blev givet en kort orientering på det ønskede.  

 
 Spørgsmål fra et medlem om hvorfor bestyrelsen nu har besluttet at få indført tidsbestilling på 

hver anden tid på Pilebanen, til trods for at det tidligere er blevet nedstemt. Johnny Kronow 
oplyste, at det er en prøveordning og den vil blive evalueret til cafemødet i år. Dernæst fulgte 
en drøftelse blandt medlemmerne omkring dette tiltag, da nogle var for og andre imod, samt 
omkring problematikken med tidsbestillingen via golf boks.  

 
 Spørgsmål fra et medlem om hvordan, at det går med vores greens, som vi tidligere har fået at 

vide, at de kun ville kunne klare sig 3 til 4 år mere. Mogens Hüttel svarede, at den besked som 
vi tidligere har fået og informeret vores medlemmer om, er baseret på jordbundsundersøgel-
ser. Heldigvis kan vi nu konkludere, at virkeligheden er en helt andet og derfor arbejder vi pt. 
ikke med at få greens omlagt, hvilket vi heller ikke har økonomi til.  

 
 Spørgsmål fra et medlem om vi nu skal laves om til en forening i stedet for en klub. Johnny 

Kronow svarede, at der ikke er lagt op til nogen organisationsændring, det er lovgivningen der 
siger forening. Dirigenten bemærkede, at dette ikke udelukker nogen for at give en større gave 
end på det beløb der kan trækkes fra, det er helt op til den enkelte giver.  

 
 Esben Hallundbæk Hansen oplyste, at på cafemødet introducerede vi et frivillighedsteam, og 

der var tre som meldte sig. I vil komme til at høre mere om dette team, da de vil forsøge at 
finde medlemmer, som vil kunne hjælpe med diverse arbejde i klubben, det kan for eksempel 
være malerarbejde. Vi håber på god opbakning.  

 
 Da ikke flere ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden og ønskede alle en god 

sæson.  
 
 Tina Maria Lund Kristensen takkede advokat Bo Møller Jensen for god ledelse af generalfor-

samlingen, og ønskede god sæson.  
 
 Generalforsamlingen hævet kl. 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 Bo Møller Jensen       Majbritt Thomsen 
 Dirigent        Referent  
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