
Referat  

Ekstraordinær generalforsamling 

i 

Vestfyns Golfklub 

den 25. september 2006 
 

Klubbens formand Jim Staffensen startede generalforsamlingen med at byde velkommen. 

 

1) Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Frantz Dolberg, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at 

den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. 

 

Samtidig valgtes 3 stemmetællere, som blev: 

 

Preben Hansen 

William Jakobsen 

Christian Skov 

 

2) Generelt rygeforbud i klubbens bygninger.  

 

For allerede indgåede aftaler om afholdelse af company day´s etableres overgangsordning 

med tilladelse af rygning i klubben på afholdelsesdagen. Ved nyindgåelse/forlængelse af 

aftaler om afholdelse af company day´s gælder klubbens rygeforbud herefter. 

 

Formanden gennemgik beslutningsprocessen, der førte til, at bestyrelsen valgte at indføre et 

generelt rygeforbud i klubbens bygninger, som tog afsæt i følgende: 

 

1. maj 2006 offentliggjorde bestyrelsen ved opslag i klubhuset samt ved nyhedsbrev på klubbens 

hjemmeside, at man ville indføre en rygepolitik i Vestfyns Golfklub med afsæt i et generelt 

rygeforbud. 

 

Da der i perioden frem til den 12. juni 2006 ikke var fremkommet nogen indvendinger mod en 

indførelse af rygeforbud, besluttede bestyrelsen at indføre dette med virkning & offentliggørelse 

den 18. juni 2006 i forbindelse med afholdelse af Fødselsdagsturnering. 

 

Først derefter fremkom der indvendinger mod bestyrelsens beslutning i form af protestskrivelse. Da 

bestyrelsen konstaterede, at mere end 100 medlemmer havde underskrevet skrivelsen, besluttede 

man sig for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Herefter lod bestyrelsen det helt og holdent være op til forsamlingen at debattere og afgøre, 

hvorvidt generelt rygeforbud i klubbens bygninger skulle opretholdes. 

 

Herefter var der en livlig debat med meninger både for og imod rygeforbud. 

Fra medlem Hanne Heiden kom der forslag til, at beslutningen om generelt rygeforbud suspenderes 

indtil næste ordinære generalforsamling, således at man drager erfaringer fra brugen af 

ventilationsanlægget.  



 

Til de forskellige indlæg svarede klubbens formand, at forsamlingen kan pålægge bestyrelsen at 

komme med forslag til en rygepolitik, men det er ikke bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen kan 

eller skal finde en ”både og” rygepolitik. 

Bestyrelsens holdning er, at sålænge der ikke kan tilbydes et lokale for rygerne, kan en rygepolitik 

kun være ”enten eller”. 

 

Efter debat hvor der blev ytret meninger om, hvorvidt der skulle stemmes om ordlyden i 

dagsordenen eller om ændringsforslaget fra medlem Hanne Heiden fastslog dirigenten, at der først 

skulle stemmes om det i dagsordenen nævnte forslag.  

Måtte der ved denne afstemning være flertal for rygeforbud, ville der kunne stemmes om 

ændringsforslag fra Hanne Heiden. 

 

Herefter stemte forsamlingen med følgende resultat: 

 

For rygeforbud stemte:    65 

Imod rygeforbud stemte:  174 

Blanke       2 

 

hvorefter forslag om generelt rygeforbud faldt. 

 

3) Eventuelt 

  

Klubbens formand informerede om, at der mellem de fynske klubber efter opfordring fra Vestfyns 

Golfklub er opnået enighed om betingelserne for afholdelse af Lady Fyn med afsæt i ”gunstart” 

med ½ greenfee for alle deltagende gæstespillere.  

Herefter kommenterede formanden indlæg fra Karsten Hüttel på 19. hul på klubbens hjemmeside, at 

afvikling af turneringen VFG-Fredericia er en klubturnering som opfylder betingelserne i ”Rammer 

for turnering” og at aftalen med onsdagsklubben om betingelserne for deres virke var en egentlig 

stadfæstelse af en ikke nedskreven aftale.  

 

Ellen Skjerbek udtrykte ønske om lempelige vilkår for børnebørns betaling af greenfee ved spil på 

klubbens anlæg med medlem af VFG.  

Dette besvarede dirigenten med, at bestyrelsen vil tage det med i fremtidige overvejelser. 

 

Herefter sluttede generalforsamling med at formanden takkede forsamlingen for det klare valg samt 

udtrykte håb om at alle klubbens medlemmer udviser respekt og hensynsfuldhed for den vedtagne  

beslutning. 

 

Glamsbjerg, den 25. september 2006  

 

 

 

 

 

-----------------------------------   --------------------------------- 

Frantz Dolberg, dirigent    Jørgen Hansen, referent 


