
Referat af ordinær generalforsamling  
onsdag, den 28. marts 2007 

På Glamsbjerg Hotel 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Frantz Dolberg, som vælges med akklamation. Dirigenten konstaterer herefter, at 
generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
Som stemmetællere blev Christian Skov, Erik Kemp og Palle Jensen valgt. 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
I årets løb er flere af klubbens medlemmer afgået ved døden. 
 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, så vi i et øjebliks stilhed sammen kan mindes disse. 
 
Æret være deres minde. Tak. 
 
Det har været en underlig vinter – ja vi kan vel egentlig stille spørgsmålet om vi overhovedet har haft 
nogen vinter. Sne og frost blev erstattet af rigtig megen nedbør, der jo som bekendt giver os udfordringer 
med hensyn til at kunne spille på vores bane især bag 9. 
 
Mon ikke vi kan være enige om, at vi ikke før har haft mulighed for at spille til vores sommergreens så 
ofte som i denne vinter. Og det har jo været ganske rart. 
 
Spørgsmålet er nu, hvorledes banen og omgivelserne vil reagere, når naturen ikke helt har gået sin vante 
gang.  Hård frost har jo også sine fordele, når vi tænker på banens vé og vel. 
 
Vi stiller høje krav til vores bane. Græsset skal være tæt og uden ukrudt.  Græsset skal have en kvalitet 
som kan klare sig i konkurrencen mod skadedyr, sygdomme og ukrudt. Det skal kunne overleve vinterens 
skiftende temperaturer. Det skal kunne modstå sommerens tørke og så skal det kunne regenerere efter 
slid. 
 
Det får mig til at tænke på vores miljø. Anvendelse af begrænsede mængder gødning og pesticider skal 
være med til at sikre grundvandets kvalitet og bevare/forbedre levesteder for områdets dyre- og planteliv. 
 
DGU har i 2005 indgået en pesticidaftale med Miljøministeren og Kommunernes Landsforening. Denne 
aftale har til formål på sigt at afvikle pesticidforbruget på danske golfbaner. 
 
Goldklubben, der ejer eller driver golfbanen, er omfattet af aftalen og må kun anvende pesticider til 
bekæmpelse af sygdomme og skadedyr på greens og teesteder og undtagelsesvis foretage en 
pletsprøjtning mod ukrudt i fairways. Golfklubberne indsender årligt en oversigt over størrelsen af 
pesticidforbruget til DGU. 
 
Vores chefgreenkeeper har opgjort vores forbrug og bestyrelsen kan konstatere, at vi har styr på vores 
miljø. Der er heller ikke tvivl om, at hvis vi ikke hele tiden er oppe på mærkerne på dette område, så vil 
der fra centralt hold blive grebet ind. 
 
Der er blandt andet også derfor, at DGU i et samarbejde med Danske Regioner, DIF, DN, Friluftsrådet, 
KL og Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”Golf, natur og friluftsliv” som omhandler 
anlæggelse og drift af golfbaner. 
 
Golfsporten er jo nu den næststørste specialforbund i DIF, så det er helt naturligt, at der vil være fokus på 
os. 
 
Golfsporten har i de senere år været inde i en rivende udvikling. Siden 2001 er antallet af medlemmer i de 
danske golfklubber steget med 36 % medens antallet af huller er forøget med 23 %. 
 
Men dette statistiske gennemsnit dækker over meget store forskelle. Visse steder i landet er der 
problemer med at skaffe tilstrækkeligt med medlemmer og greenfee-spillere for at sikre en bæredygtig 
økonomi. 



 
På Fyn har udviklingen hidtil været ret stabil. Udover VFG har kun 3 andre fynske klubber haft egentlige 
ventelister. Men dette billede har ændret sig til, at kun 1 klub p.t. har en venteliste. Herudover åbner der i 
2007 3 baner og antallet af golfklubber på Fyn vil være oppe på 14.  Hvis vi tager afsæt i den aktuelle 
medlemssituation, vild et kræv en forøgelse af antallet af golfspillere på mellem 2 og 3 tusinde. 
 
Bestyrelsen har i sit arbejde gennem de senere år taget afsæt i, at udviklingen ville gå den vej, og det er i 
dette lys, at vi har foretaget en række tiltag samt investeringer på banen og klubhusfaciliteterne – alle 
med afsæt i vores overordnede målsætning. 
 
 På banen er der sket både nedlæggelse, oprettelse af nye samt udvidelse af eksisterende bunkers. Jeg 
synes resultatet både er blevet flot samt passer godt ind i banen. 
 
Vi har draget de første erfaringer af den ændrede roughpolitik, hvor målet jo både var at skabe mere flow 
i spillet samt ikke mindst sikkerhed på visse steder af banen. Vi synes målet er nået. 
 
På beplantningsiden er vi også nået rigtigt langt. Især de nye træer såvel på for9 som bag9, har gjort 
banen endnu flottere og vil få – eller rettede sagt har allerede - betydning for spillet på banen. 
 
Vi nåede ligeledes at få faste måtter på teestederne, så banen i vinterperioden både ved spil til sommer- 
og vintergreens er blevet væsentlig mere attraktiv at spille på. 
 
Èn ting har dog drillet ganske irriterende nemlig omlægningen af vores drivingrange. Her har vejret 
virkelig ikke været med os. Vi kunne konstatere, at drivingrangen ikke blev klar til sæsonstart. Så var 
gode råd dyre. Vi satte os sammen med vores pro og chefgreenkeeper og drøftede hvad vi kunne gøre. 
Resultatet er – som i sikkert har set, at der er blevet etableret et såkaldt svingnet i haven ud mod vejen, 
hvor vi så fortsat har mulighed for at øve vores sving/varme op inden vi går på banen. Men hvad der er 
meget vigtigt, så vil vores pro også kunne give undervisning ved denne midlertidige løsning. 
 
Vi håber nu på et godt forår, så vi kan blive færdige med omlægningen af drivingrangen.  
 
Banen er vores vigtigste aktiv og at fastholde en toptrimmet bane kræver, at vores maskinpark er i orden. 
Bestyrelsen har derfor lagt en plan for maskininvesteringer frem til og med 2013. Det er store beløb vi 
taler om, hvorfor et er vigtigt at vi har fuldstændig styr på, hvornår der skal ske udskiftning. 
 
2006 var også året, hvor samarbejdet med Johannes Eriksen om driften af vores golfshop startede op. 
Det er med glæde, at vi kan fortsætte dette samarbejde takket være jeres brug af shoppen.. 
 
2006 gav os også mange gode oplevelser via deltagelse i nogle meget veltilrettelagte turneringer. Vi 
oplevede en pæn tilslutning, men der forekom også aflysninger på grund af for få tilmeldte – heriblandt 
den traditionsrige Rønnemosegaard-turnering. Vi ved jo alle, at der er travlhed i hverdagen – det er 
måske en medvirkende årsag til at netop Rønnemosegaard-turneringen har haft vanskelige kår henset til, 
at det er en turnering, som strækker sig over et længere tidsrum. 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at der støttes op omkring deltagelsen i de planlagte turneringer. 
 
Men der er faktisk også noget andet, som har betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af vores 
turneringsprogram nemlig vores frivillige turneringsledere. Langt de fleste af vores nuværende 
turneringsledere har været med gennem mange år, og har derfor behov for at blive afløst. Bestyrelsen 
skal derfor følge turneringskomiteens opfordring til, at flere melder sig under fanerne – i første omgang 
gerne som medhjælpere til afvikling af turneringerne for senere at kunne overtage ansvaret for 
afviklingen. 
 
På den sportslige side er sæson 2006 absolut godkendt. Vores damer spillede i en meget tæt pulje i 
Danmarksserien, med deraf følgende spændende kampe. Damerne sluttede som nr. 3, hvilket bestemt er 
godkendt. 
 
På herre-siden sikrede vi os pladsen i 3. division – holdet var endda med i den sjove ende, og med en 
smule held kunne holdet have kvalificeret sig til oprykningsspillet.  
 



Nye talenter på vej – sådan lyder overskriften på sportschef Torben Hansens indlæg i årsskriftet. I 2007 
har vi tilmeldt 2 herrehold, så det er muligt at give plads til de mange dygtige juniorer, som gradvist sluses 
ind i elitetruppen. 
 
Desværre har sportsudvalget set sig nødsaget til at trække dameholdet, idet 3 af de bedste spillere er 
rykket til en anden klub. 
 
Dette bør give anledning til at overveje vores elitepolitik forstået således, at vi måske bør gå sammen 
med de øvrige fynske klubber og danne en fælles elite, sådan som det er kendt andre steder for 
eksempel i det sønderjyske.  
 
Når vi nu er ved samarbejdet mellem de fynske klubber, så fungerer det jo udmærket. Der holdes et årligt 
fællesmøde med repræsentanter for bestyrelserne, hvor vi lige giver en situationsstatus fra den enkelte 
klub ligesom vi evaluere den fynske og den jysk-fynske holdturnering samt tager stilling til 
greenfeeaftaler. 
 
I 2006 nåede vi også til enighed om (bortset fra Gyldensteen Golfklub) vilkårene for såvel Fynske 
Golfveteraner som Lady Fyns afvikling af deres turneringer. VFG har tidligere givet udtryk for, at der 
burde kunne opnås en sådan enighed om vilkårene for disse turneringer og er derfor glad for, at dette nu 
er på plads med virkning fra 2007. 
Hvis vi vender os mod juniorerne så er det første ord, der træder frem – Skotland. Hvis I ikke allerede har 
læst artiklen i årsskriftet om Loudon Gowf Club juniorers besøg, så vil jeg virkelig opfordre jer til at få det 
gjort.  Hvilken succes både sportsligt men så sandelig også socialt og kulturelt.  
 
Juniorerne genvandt pokalen The Viking Quaich på en overbevisende måde. 
 
Vi har nogle dygtige juniorer men vi har så sandelig også en meget aktiv juniorafdeling, som herfra skal 
have stor ros for deres indsats. 
At vi har nogle dygtige juniorer kan ses ved, at Peter og Anders Bæk er blevet inviteret til at deltage i 
helårstræning hos Junior Team Danmark. Det må siges at være ganske ganske flot. 
 
I juni måned kunne vi så endelig indvie vores nye klubhusfaciliteter. Vi har fået gennemført en tiltrængt 
opgradering og renovering, så vi i dag har rigtig gode klubhusfaciliteter.  
 
Også udenomsarealerne har fået en tur. Som med al tilplantning går der selvfølgelig et stykke tid før vi 
kan se det endelige resultat – men jeg er sikker på, at det bliver ganske flot. 
 
Men der var jo lige det der med rygningen i klubhuset. Op til ibrugtagningen var der en række 
medlemmer, som alle udtrykte ønske om, at der ikke skulle ryges i klubhuset.  
 
I ”Nyt fra bestyrelsen” den 1. maj 2006 meddelte bestyrelsen, at vi agtede at indføre en rygepolitik for 
VFG med afsæt i, at der ikke blev røget i klubhuset. 
 
Da der i perioden frem til næste bestyrelsesmøde den 7. juni 2006 ikke kom meningstilkendegivelser mod 
et rygeforbud, blev det besluttet at indføre et generelt rygeforbud, hvilket ville sikre adgang for alle 
medlemmer i klubbens bygninger. 
 
Den 28. juni 2006 – efter rygeforbuddets indførelse – modtog bestyrelsen protestskrivelse mod 
rygeforbuddet fra et medlem. Protestskrivelsen blev efterfølgende underskrevet af et antal medlemmer i 
et omfang og en sådan karakter, at der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling alene med det 
formål at få taget stilling til, hvorvidt rygeforbuddet skulle opretholdes eller ophæves. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling blev holdt den 25. september 2006 og resultatet af en gennemført 
afstemning blev, at rygeforbuddet blev ophævet. 
 
Lad os se lidt på medlemssituationen. 
 
Ved udgangen af 2006 var vi 912 (2005: 910) aktive medlemmer fordelt på 
 
84 juniorer (81) 
707 aktive over 21 år (698) 
121 ugedagsmedlemmer (131) 



 
Herudover er der 175 (185) passive medlemmer. 
 
Antallet af greenfeegæster steg fra 3550 i 2005 til 3830 i 2006 – en stigning på knap 8 %. 
 
Vi har i de senere år haft en venteliste for medlemskab af VFG ud fra vores målsætning om at være ca. 
900 aktive medlemmer. 
 
På det seneste bestyrelsesmøde kunne vi imidlertid konstatere, at dette ikke længere er tilfældet. Vi har i 
bestyrelsen været opmærksom på at denne udvikling kunne komme, som følge af tilgangen af nye baner 
på Fyn, som jeg tidligere nævnte. 
 
Vi har blandt andet derfor ændret konceptet for optagelse af nye medlemmer, som ikke tidligere har 
spillet golf således, at det nu er klubbens træner, der skal stå for hele træningen og prøveaflæggelse, 
ligesom der kan ske løbende optag af nye medlemmer. 
 
Herudover vil der blive øget fokus på TirsdagsGolf for begyndere og kaniner, så disse kan komme godt 
fra start rent spillemæssigt men ikke mindst også blive integreret i VFGs sociale liv. 
 
Medlemstallet ser jo meget stabilt ud, men bag ved tallene gemmer der sig rent faktisk en 
medlemsomsætning på 63 svarende til ca. 7 %. 
 
Dette er noget vi skal være opmærksomme på – altså at vi hele tiden er i stand til at tiltrække nye 
medlemmer til klubben, så fundamentet altid er i orden. 
 
Jeg har sagt det før men vil gerne gentage det igen - vi skal sikre, at VFG hele tiden fremstår som en 
attraktiv klub med et tilbud om at dyrke golfspillet i perfekte rammer såvel banemæssigt som når det 
drejer sig om de øvrige faciliteter. 
 
Golfklubber både skal og vil være forskellige. Hver klub vil have sit særpræg, sine kvaliteter og vi skal 
forstå værdien af at kunne brande vores klub. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at holder vi fast ved vores overordnede målsætning, vil VFG været noget 
helt særligt i golflandskabet. 
 
I 2006 udgav vi for første gang et årsskrift, som blev rigtig godt modtaget. Også i år har vi udgivet et 
årsskrift, som har udviklet sig yderligere. Målet er at fortsætte med at udgive et sådant årsskrift. 
 
Og til vores sponsorer – en meget stor tak for jeres støtte til VFG. Vi har brug for vores sponsorer, så vi 
kan opretholde en økonomi, som gør det muligt at foretage de nødvendige investeringer. Det er derfor 
dejligt endnu engang at kunne konstatere en vækst i sponsorindtægterne. 
 
Men men uden alle vores frivillige gik det slet ikke. I yder en stor indsats for klubbens vé og vel. 
 
Tusinde tak for det. Eller som det lyder i DIFs kampagne;  mange gange fiskekutter ! 
 
Som det kan læses i årsskriftet har bestyrelsen sat særlig fokus på dette område som har resulteret i et 
sæt retningslinjer for deltagelse i det frivillige arbejde i og for VFG. Et af fokuspunkterne er, at en hver 
formand for et udvalg/komité tilbydes den nødvendige uddannelse inden for ansvarsområdet. 
 
På den mere sociale del vil klubben fremover være vært ved en turnering med efterfølgende frokost i 
forbindelse med det årlige ambassadørmøde. 
 
Men vi holder fast ved, at der ikke ydes egentlig honorering for den frivillige indsats. 
 
Bestyrelsen skal opfordre alle, som ønsker at gøre en frivillig indsats for VFG om at kontakte 
golfmanageren. 
 
På personalesiden er der ikke sket ændringer. Personalenormeringen består fortsat af  
 
en fuldtidsansat golfmanager og 0,32 servicemedarbejder.   
 



En greenkeeperstab som omfatter en chefgreenkeeper samt 2 greenkeeperassistenter – hertil 2 
sæsonansatte. 
 
Og så har vi selvfølgelig samarbejdet med vores pro og golfshoppen. 
 
Tak til alle for en rigtig god indsats i det forgangne år. 
 
Samlet set synes bestyrelsen, at også 2006 var et godt år for VFG. 
 
Endelig vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for jeres indsats samt for et godt og konstruktivt samarbejde 
til gavn for VFG.       
 
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 
 
Beretning blev godkendt med akklamation. 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
Klubbens revisor, Flemming Petersen fra revisionsfirmaet PriceWaterhousecoopers gennemgik  
regnskabet for år 2006 med bemærkninger til de poster, hvor der var væsentlige afvigelser i forhold til 
budgettet. Samtidig forklarede han forskellen i opstilling af regnskabet, som skyldes, at klubbens 
regnskab opstilles i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
Lars Skjærris spurgte om der forelå et byggeregnskab vedr. klubhusombygningen. Hertil svarede 
bestyrelsen nej og tilføjede, at der ombygningen også indgik etablering af nedsivningsanlæg og diverse 
vedligeholdelsesarbejder. Endvidere forespurgte Lars Skjærris om prisen på omlægning af drivning 
range. Denne blev oplyst til kr. 337.500 inklusiv moms. 
Lars Skjærris konstaterede, at der nu var oprettet en kassekredit og forespurgte til loftet på denne. 
Formanden oplyste, at man allerede tidligere havde opereret med både driftskredit og en 
maskinindkøbskredit. Til størrelse af maximum på kassekredit svarede formanden, at der ikke er tale om 
en sædvanlig driftskredit med maximum, men der er tale om en kassekredit, der sikrer nødvendig 
likviditet i forbindelse med hurtig afvikling af ombygningen og renoveringen af klubhusfaciliteterne.    
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år + overslagsårene 2006 – 2009.  
Klubbens revisor, Flemming Petersen fra revisionsfirmaet PriceWaterhouscoopers gennemgik budgettet 
for år 2007 + overslagsår 2008 – 2011 med primær vægt på år 2007. 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 

5. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud.  
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af årskontingentet med kr. 130 for medlemskategorien aktive over 21 
år, med kr. 65 for medlemskategorien langdistance og ugedagsmedlemmer samt med kr. 26 for 
medlemskategorien junior blev vedtaget uden kommentarer. Indskud fastholdes på kr. 4.000  
Bestyrelsens forslag blev godkendt uden kommentarer. 
 

6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer  
Efter en diskussion om afstemningsmetoder enedes man om at tage de fremsatte forslag enkeltvis med 
motivering fra forslagsstillerne, bemærkninger fra bestyrelsen og bemærkninger fra forsamlingen 
efterfulgt af en afstemning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- 9-hullers greenfee i vintertidsrummet 
Lars Skjærris gav følgende motivering: Fin vinterbane med sommer greens og tee steder giver interesse 
for mere spil i den mørke tid i perioden 1. oktober – 31. marts. Men den mørke tid giver for få muligheder 
for 18 hullers spil. 
Fordelen er måske, at flere green fee spillere vil besøge Vestfyns Golfklub, og det giver større indtægter 
til klubben. 
 
Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget. Forslaget faldt ved håndsoprækning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Tidsbestilling. 
Lars Skjærris gav følgende motivering: Dette er foreslået før men tiden modner alt! 



Tidsbestilling via klubterminal, telefon og Internet, 00-20-40 er boldrende og 10-30-50 er tidsbestilling.  
Uudnyttede bestillinger overgår til boldrende.  
Fordel: bedre udnyttelse af banen og medlemmernes tid. 
Kan Golfbox håndtere tidsbestilling? 
 
Bestyrelsen spurgte til om behovets omfang. Er det kun i visse tidsrum eller er det hele ugen? 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at indførelse af gæsteboldrende har medvirket til god regulering af for 
adgangen til banen for både gæster og medlemmer. Bestyrelsen finder fortsat ikke, at der er behov for 
tidsbestilling p.t. Golfbox kan håndtere tidsbestilling. 
Efter debat foreslog dirigenten at afstemningstema kunne være: 
Bestyrelsen pålægges at indføre tidsbestilling med afsæt i et af bestyrelsen fastsat regelsæt. 
Dette afstemningstema blev sat til afstemning, og faldt ved håndsoprækning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Betaling for træningsbolde suspenderes i 2007.  
 
Lars Skjærris udtalte, at da vi ikke kommer til at bruge driving range i 2007, bør betaling af træningsbolde 
suspenderes. 
 
Det blev oplyst at medlemmernes betaling for træningsboldene er en del af trænerens løn. 
 
Forslagsstilleren trak herefter forslaget med bemærkning om, at så burde boldpengene være indeholdt i 
kontingenten. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Udvalgsmedlemmer belønnes ved sæsonens afslutning med en golfmatch og dertil hørende 

spisning. 
 

Da formanden havde oplyst i beretningen at der var indført en frivillighedspolitik, hvori de frivillige får en 
turnering med frokost forud for det årlige ambassadørmøde. 
 
Forslagsstilleren trak herefter forslaget. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Overdækket og eleveret driving range ønskes når økonomien tillader det. 

 
Formanden oplyste at man tidligere har haft overdækning af driving range i tankerne, men at man efter 
aftale med klubbens træner har prioriteret anderledes, men at det fortsat også er bestyrelsens ønske at 
etablere en form for overdækket driving range når økonomien tillader det. 
Herefter trak forslagsstilleren forslaget 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Vedtægtsændring: Det til enhver tid antal valgte bestyrelsesmedlemmer, ulige antal med 

minimum 5 personer, på generalforsamling skal til enhver tid suppleres med valgte 
suppleanter i valgrækkefølge. (tilføjelse til § 7). 
 

Lars Skjærris udtalte, at man ønskede sikker for at valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis 
medlem udgår. Endvidere, at antallet af bestyrelsen bør være ulige, da det ikke findes rigtigt at 
formanden har 2 stemmer ved stemmelighed. 
 
Formanden beklagede overfor generalforsamlingen at der tidligere var sket en fejl ved manglende 
indkaldelse af suppleant til bestyrelsen tilbage i 2003.  
Dirigenten fastslog at klubbens vedtægter sammenholdt med foreningsretten var klar på punktet. 
Suppleanter skal indkaldes når folk træder ud af bestyrelsen i valgperioden, så der var ingen grund til 
ændring af vedtægterne. 
Vedrørende spørgsmål om ulige antal bestyrelsesmedlemmer oplyste formanden, at bestyrelsen finder 
den nuværende bestemmelse fleksibel og hensigtsmæssig, hvorfor bestyrelsen ikke kunne anbefale 
forslaget. 
 
Forslaget faldt ved håndsoprækning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 



- Vedtægtsændring: Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere 
end 1 stemme ifølge fuldmagt. (ændring til §5) 
 

Lars Skjærris oplyste, at formålet er at flere møder op til generalforsamlingen, og at enkeltgrupper ikke 
kan gennemtrumfe forslag på generalforsamlingen ved hjælp af fuldmagter. 
 
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke så anledning til at ændre på nuværende bestemmelser. 
 
Forslaget faldt ved håndsoprækning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- (ændring til § 6) Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen 

senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved 
opslag i klubben sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før 
generalforsamlingen. (Det er således ikke meningen og rimeligt, at forslag skal behandles i 
medlemsbladet før generalforsamlingen). 

 
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke finder det rimeligt at medlemmer som ikke har deres gang i 
klubben udenfor sæsonen kan være uvidende om hvilke forslag der vil blive behandlet på 
generalforsamlingen, og som måske kan have vide konsekvenser. Som det er nu kender alle medlemmer 
dagsordenen samt eventuelle forslag og eventuelt bestyrelsens eller andre medlemmers holdninger hertil. 
Udfra dette kan det enkelte medlem så selv beslutte om man ønsker at deltage i generalforsamlingen. 
 
Forslaget faldt ved håndsoprækning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Vedtægtsændring: Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og dispositioner der ligger 

uden for den daglige drift, såsom anlægsarbejder, skal godkendes af generalforsamlingen. 
(ændring til § 9)  

 
Lars Skjærris ønskede med forslaget en forsikring imod, at bestyrelsen uden generalforsamlingens 
godkendelse kunne forpligte klubben. 
 
Formanden oplyste, at det i klubbens vedtægter fremgår, at vi SKAL eje og forestå driften af Vestfyns 
Golfklubs golfbane. På den årlige generalforsamling fremlægges altid bestyrelsen budget for det aktuelle 
år samt for de kommende år. 
Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget.  
 
Lisbeth Esmann fandt, at klubbens nuværende vedtægter var fuldt dækkende. Tillige udtalte hun, at 
klubbens virke bygger på tillid til den til enhver tid siddende bestyrelse, som vi selv vælger. 
 
Forslaget faldt ved håndsoprækning. 
 
Forslag fra medlem Lars Skjærris vedr.: 
- Vedtægtsændring: Regnskabet og budgettet skal vedlægges ved indkaldelse til 

generalforsamlingen. (tillæg til §5) 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette allerede står i §10 i vedtægterne. 
 
Forslagsstilleren trak herefter forslaget. 
 
Forslag fra medlem Per Munk: 
I det øjeblik et medlem ændrer sit medlemskab fra værende aktivt til værende passivt mister 
medlemmet samtidig retten til at opretholde et bagrum ( opbevaringsplads for udstyr). 
 
Formanden takkede for forslaget, som han var ærgerlig over, at bestyrelsen ikke selv var kommet på, og 
meddelte at bestyrelsen er enig i forslaget – dog ønskede bestyrelsen ordningen administreret således: 
Betaling for bagplads eller skab og hermed brugsret  gælder året ud uagtet hvornår på året man melder 
sig passiv.  
Medlemmer med 10-års ”køb” fortaber ligeledes brugsretten ved overgang til passivt medlemskab. 
 
Forslaget blev herefter vedtaget. 
 



Forslag fra medlem Carl Erik Hansen: 
Såfremt senest gennemførte lov lov om rygeforbud, i offentlige lokaler, skal gøres gældende i 
klublokalerne i Vestfyns Golfklub har bestyrelsen pligt til at etablere indendørs opholdsrum for 
medlemmer der ønsker at ryge. Lokalet der nu anvendes som shop vil være velegnet. Er dette 
lokale ikke til rådighed må der som tidligere, ske opdeling af nuværende klublokale til to separate 
rum. 
Forslagsstilleren var ikke til stede. 
 
Bestyrelsen oplyste at man er opmærksom på problemstillingen. 
Forslaget blev henvist til eventuel genfremsættelse på næste generalforsamling. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
Ud af  bestyrelsen trådte Poul Brok-Nielsen, Charlotte H. Christensen og Arne Eriksen. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af Niels Sundekilde, Bjarne Kristiansen og Birgit Møller. De 
blev valgt med akklamation. 
Som suppleanter valgtes Ellef Bender og Helle Jonassen, begge med akklamation. 
 

8. Valg af revisor & revisorsuppleant 
Bestyrelsen anbefaler valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Odense & Joachim Wengenroth 
som revisorsuppleant. 
Begge blev valgt med akklamation. 
 

9. Eventuelt 
 
Frank L. Andersen foreslog, at der bestyrelsen i forbindelse med en generalforsamlingen kommer med 
oplæg eller lignende som kan debateres umiddelbart inden generalforsamlingen.  
Formanden takkede for forslaget, og lovede, at det vil blive taget op i bestyrelsen. 
 
I forbindelse med at Svend Lassen (turnering), Rudi Nygaard (baneservise) og Alex Tordrup (begynder) 
er fratrådt som formænd for komiteerne fik de en stor tak for arbejdet og en kurv. 
Selv om klubben kun hylder afgående formænd syntes formanden at der var et medlem der fortjente en 
særlig tak for sit arbejde med begyndere, baneservice, skovhold, muldvarpe, vedligeholdelse etc. og 
derfor blev Peter Beck kaldt op for at modtage en kurv som påskønnelse. 
De tre afgående bestyrelsesmedlemmer Poul Brok-Nielsen, Arne Eriksen og Charlotte H Christensen blev 
takket for deres store arbejde og modtog en kurv. 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen med en tak til de fremmødte og et ”trefoldigt leve” for VFG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
Frantz Dolberg, dirigent    Jørgen Hansen, Referent 


