
Vestfyns Golfklubs generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 

 

1. Bjarne Rasmussen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

 

2. Formanden Bjarne Madsen aflagde beretning (se bilag). Vivian Larsen foreslog en månedlig 

lodtrækning mellem ”likes” på Facebook for at stimulere brugen af mediet og mødte velvilje hos 

formanden. Beretningen godkendtes. 

 

3. Poul Erik Jacobsen fra PWC fremlagde det reviderede regnskab for 2014 (se bilag) og 

konkluderede, at golfklubben er en økonomisk sund forening. Regnskabet godkendtes. 

 

4. Poul Erik Jacobsen fra PWC forelagde bestyrelsens budget for 2015 (se bilag), som der ikke 

skulle stemmes om. 

 

5. Formanden forelagde bestyrelsens forslag til en kontingentforhøjelse på 5,4 procent i gennemsnit 

for alle grupper, hvilket skulle give en ekstra indtægt mellem 90.000 og 100.000 kr. om året for at 

kompensere for medlemsnedgangen. Det var nødvendigt for at sikre det budgetterede overskud på 

10.000 kr. Sidste år blev kontingentet ikke ændret, hvilket man måske ifølge formanden burde have 

gjort. Forslaget blev vedtaget. Aktive 0/25 år stiger fra 5720 kr. til 5900 kr. (for ikke at passere den 

psykologiske grænse på 6000), langdistancemedlemmer fra 3120 til 3300, flex fra 1560 til 1700, 

flex+ fra 2290 til 2400, juniorer fra 1670 til 1800, ungseniorer fra 3120 til 3300, 

ugedagsmedlemmer fra 3120 til 3300 og støttemedlemmer fra 390 til 425. 

 

6. Et forslag fra Morten Olsson om familiemedlemskab gik ud på kontingentlempelse for familier 

med hjemmeboende børn under 18 år: Én fuldt betalende forældre (dvs. en aktiv over 25) får et 

hjemmeboende barn med gratis, og to fuldt betalende forældre får alle hjemmeboende børn med 

gratis. Vi har brug for både flere medlemmer og juniorer, motiverede Morten Olsson. 

Formanden gav Morten Olsson ret i den generelle mangel på juniorer i dansk golf, men kunne på 

bestyrelsens vegne ikke gå ind for forslaget, fordi det ville koste 25.000-30.000 kr., som så skulle 

findes et andet sted. Vivian Larsen syntes om forslaget og mente, at børns evne til at tage 

kammerater med ville give flere juniorer. Per Marxen spurgte, om juniorerne får træning, og 

formanden svarede, at klubben giver juniorerne et tilskud, som kan bruges til træning, ture mv. Jim 

Hansen bemærkede, at man kunne lade forslaget gælde for nye medlemmer, hvis vi vil markere os 

som en familieklub. Bo Barkholt: Hvis forslaget vedtages, ville jeg tage min yngste datter med i 

klubben tidligere. Alice Carlslund: Det er et skråplan. De 1700 kr. for et barns fritidsaktivitet er 

betaler man jo alle mulige andre steder. John Wolder: Lad os få de små børn med og sætte 

aldergrænsen til ”under 13 år” i stedet for 18. Det er et ændringsforslag. 

Dirigenten var betænkelig ved sådan et ændringsforslag, fordi det rører ved de aldersgrænser, som 

findes i vedtægterne, og så nærmede man sig en vedtægtsændring med de stramme regler, der 

gælder for den slags. Men afstemning blev der. Forslaget med formuleringen ”under 13 år” faldt, da 

det kun fik 7 ja-stemmer, og det oprindelige forslag med ”under 18 år” faldt, da det kun fik 6 ja-

stemmer. 68 deltog i generalforsamlingen, og der var 3 fuldmagter. Altså var der et overvældende 

flertal for at sige nej til forslagene, og man kunne glemme alt om kvalificeret flertal og 

ekstraordinær generalforsamling. Vi kommer nok til at høre mere om emnet til næste år, mente 

dirigenten. 

 



7. Til bestyrelsen valgtes i stedet for Ryan Hansen, Birte Christensen og Lene Krüger bestyrelsens 

tre kandidater: Kirsten Bjerrum Hansen, Hans Jensen og Thommy Pedersen. De præsenterede sig 

selv som organisationssygeplejerske, som grundlægger af Verninge Savværk og som selvstændig 

erhvervsdrivende. 

 

8. Suppleanter til bestyrelsen blev Per Munk og Michael Nissen. 

 

9. Under eventuelt indførte formanden en ny skik, så det foregående års vindere af 

klubmesterskaberne blev sikret hyldest af et større antal medlemmer end tidligere. Valdemar 

Barkholt (juniorer), Michael Skjerbek (herrer, slagspil), Danny Munk (herrer, hulspil), Villy Jensen 

(seniorer), Hans Simonsen (veteraner) og Christoffer Hylander (Rønnemosegaard). 

Hvorefter formand Bjarne Madsen kunne takke for god ro og orden under halvanden times møde. 


