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Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub,  

tirsdag den 16. marts 2011. 

Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 

1. Valg af dirigent 

Bo Knudsen foreslog Bjarne Rasmussen, der blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at dagsordenen 

indeholdt de punkter, der er angivet i foreningens vedtægter. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

 
I dette års beretning vil jeg primært tale om fire hovedområder: 

Det er samarbejdsaftalen med Golfklubben Lillebælt 

Det er nye medlemstyper 

Det er tidsbestilling og det er budget 2011 

Som I har kunnet se i vores årsskrift,  i nyhedsbreve fra klubben og i pressen har 
vi lavet en aftale med Golfklubben Lillebælt. Det er mig en stor glæde  at kunne 
uddybe indhold og intentioner i denne samarbejdsaftale.. Tanker og ideer til 
aftalen kom på banen, da vi i bestyrelsen i begyndelsen af sæsonen, startede med 
at arbejde på nye medlemskategorier. 

De nye medlemstyper vil jeg senere vende tilbage til. Baggrunden for at indlede 
et samarbejde med en anden klub har helt grundlæggende været at kunne 
tilbyde nuværende medlemmer nogle flere og bedre ydelser end i andre klubber. 
Og samtidig have noget mere at byde på i kampen om nye medlemmer. 

Hvorfor blev det så Golfklubben Lillebælt? Her var et af de helt afgørende 
argumenter beliggenheden. Det skulle være en klub, der lå med en tilpas stor 
afstand til Vestfyns, så vi ikke kom til at konkurrere om de samme nye 
medlemmer. Men samtidig med en så kort afstand, at vores medlemmer også 
kunne få mest muligt ud af den ekstra bane. 

Nok så vigtigt har det været at finde en klub med samme opbygning og struktur 
som vores. Den skulle være medlemsejet og en prissætning på kontingent og 
indskud i samme niveau, så vi undgår konkurrence hinanden indbyrdes. Vi har 
fra første dag haft en rigtig god dialog, de to klubber imellem, hvilket naturligvis 
har været vigtigt for at kunne lave sådan en aftale.  

Vi har tidligere været i dialog med en anden klub om et lignende samarbejde. Her  
var udgangspunktet for et samarbejde, at alle medlemmer skulle betale et højere 
kontingent, for at aftalen kunne komme i stand. Der var samtidig tale om en klub 
med en helt anden opbygning end vores. Derfor synes vi ikke, at dette var den 
rigtige løsning. 

 



  

 

VESTFYNS GOLFKLUB 
Rønnemosegaard - Krengerupvej 27 - 2620 Glamsbjerg - Tlf.: 6372 1920 - info@vestfynsgolfklub.dk 

Der har efterfølgende været ”løse” forespørgsler fra andre klubber om 
samarbejde, så der vil med stor sandsynlighed kommer flere forskellige 
samarbejder i andre klubber de kommende år. 

Vi er meget stolte af det nye samarbejde med Lillebælt og kan kun opfordre til, at 
I får brugt muligheden for at spille de ekstra 18 huller så meget som muligt.  I 
betaler jo ikke  greenfee, I skal ikke lave en speciel registrering, udover normal 
tidsbestilling selvfølgelig. Og som en ekstra bonus får I også mulighed for at 
slutte runden af med lidt mad i Lillebælts lækre café/restaurant. 

Vi har lavet aftalen, så den foreløbig løber over to år. Men allerede til efteråret 
laver vi en evaluering og kigger på statistik over, hvor meget vi har brugt 
hinandens baner.  

 I forbindelse med vores arbejde med nye medlemskategorier, har vi besluttet at 
fremlægge to forslag her til generalforsamlingen. Dem skal vi stemme om lidt 
senere, men jeg vil her knytte et par enkelte kommentarer til forslagene. På 
sidste års generalforsamling orienterede jeg om DGU´s beslutning om, at 
klubberne fra 2011 fik mulighed for at indføre nye medlemskategorier. 

DGU´s tiltag kommer som følge af den tilbagegang, som golfsporten oplever i 
disse år. Derfor skal de nye medlemstyper ses som et forsøg på at tiltrække den 
type spillere,  som har en anden tilgang til vores sport end den, vi indtil nu har 
kendt. Specielt har der været fokus på aldersgruppen 25 – 40 år. Det viser sig 
nemlig, at denne aldersgruppe er meget tyndt repræsenteret i alle golfklubber. 
Derfor retter et af vores forslag sig også specielt til netop denne aldersgruppe. Vi 
foreslår nemlig, at de 22-40 årige fremover kan blive medlem  her i klubben til et 
lavere kontingent med mulighed for at spille 6 gange om året på vores bane. Det 
skal de give 2.200 kr. for, og de skal ikke betale indskud.  Spiller de mere end de 
6 runder, der indgår i medlemskabet, skal de betale greenfee ligesom alle andre. 

Det andet nye, fleksible medlemskab, som vi foreslår indført, er udelukkende et 
medlemskab, hvor man får DGU kortet og betaler fuld greenfee på såvel vores 
som fremmede baner. Sådan et medlemskab har vi prissat til 1.500 kr. pr. år– og 
heller ikke her skal man betale indskud. 

DGUs langsigtede strategi med hensyn til at indføre fleksible medlemsskaber er 
naturligvis at få flere i gang med at spille golf. Når de så forhåbentlig bliver bidt 
af sporten, regner vi med, at de vil vælge et  traditionelt medlemskab.  Et 
medlemskab, hvor de betaler indskud og normalt kontingent og til gengæld  får 
glæde af alle de muligheder, vi giver vores medlemmer, der har et medlemskab 
uden begrænsninger. 

Hvis det lykkedes at få flere i gang rundt om i de danske klubber, vil det alt andet 
lige medføre et større indtægtsgrundlag for alle klubber. Der vil jo være flere 
golfspillere til at betale greenfee.  

Men der er ingen nu, der ved med sikkerhed, hvad de fleksible medlemskaber 
kommer til at betyde for os. Det må de kommende år vise. 

Da mange klubber fremover kommer med nye  typer medlemskaber, har vi  i 
bestyrelsen fundet det nødvendigt at indføre tidsbestilling. Det var noget, som vi 
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for nogle år siden sagde nej tak til. Men i dag er det ganske enkelt nødvendigt, 
hvis vi skal have en chance for at styre alle de forskellige rettigheder – eller 
mangel på samme – som de nye typer af medlemskaber fører med sig.  

 

Vi forventer derudover, at tidsbestilling vil kunne øge vores greenfee indtægter 
på sigt. Igennem de senere år har vi nemlig flere gange mødt eksempler på, at vi 
er blevet valgt fra, når gæster fra andre dele af landet har søgt efter baner på Fyn. 
De har simpelthen ikke ønsket at køre langt for at spille på en bane, hvor de ikke 
har vidst, hvornår de kunne komme ud at spille.  

For at introducere tidsbestillingen for vores medlemmer gennemførte vi i 
februar en medlemsaften, hvor en medarbejder fra golfbox gennemgik 
opsætning og muligheder i systemet. Skulle der fortsat være nogen, som endnu 
ikke har prøvet at booke tid eller har problemer med at finde ud af systemet så 
husk, at I altid kan få hjælp i klubkontoret.  

Vi har brug for flere indtægter i de kommende år, hvis vi skal  leve op til vores 
målsætning om at have en velplejet bane i god stand. Det skyldes ikke mindst, at 
vi gennem de senere år har haft et fald på ca. 90 medlemmer og dermed en 
faldende indtægt på kontingentsiden. Samtidig har finanskrisen gjort det 
vanskeligt for os at beholde alle sponsorer. 

Derudover var vinteren lang sidste år, så antallet af gæster faldt også: 

Gæster: 

2009: 3597 

2010: 2681 

Det vil sige, at vi har fået reduceret antallet af gæster med mere end 25 %. I kr. 
og øre betyder det en mistet indtægt på knap 150.000 kroner!  

Færre medlemmer, færre sponsorer, færre gæster. Det betyder alt sammen en 
stor reduktion af indtægter!  

For at imødegå dette har vi kigget på vores omkostninger og har foretaget 
forskellige sparetiltag. Vi har denne vinter bl.a. sendt nogle af vores 
greenkeepere på dagpenge, og vi har valgt at stoppe produktionen af  vores 
årsrapport og i stedet satse på andre mere effektive og billigere 
kommunikationsløsninger. Og som det fremgår af regnskabet for 2010, er det 
lykkedes at få tingene til at hænge sammen. 

Vi ved godt, at hvis indtægterne fortsætter med at falde, bliver vi nødt til 
yderligere at tilpasse omkostningerne. Med de følger det så må give.   

Vi fremlægger et budget for 2011, som hænger fornuftigt sammen, men ikke 
uden at vi bliver nødt til at bede jer om at bidrage med et højere kontingent. Jeg 
kommer tilbage til kontingentstigningen, når vi skal have det til afstemning, 
under pkt. 5. 
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Hvis vi i fremtiden skal undgå højere og højere kontingenter til færre og færre 
medlemmer, skal der nogle flere medlemmer til. Derfor vil 2011 blive et år med 
meget fokus og mange aktiviteter på netop dette område. 

Vi starter med Åbent Hus, søndag den 10. april, som også er golfens dag. 
Derudover deltager vi i et projekt sammen med DGU, med sigte på at tiltrække 
flere medlemmer. I den forbindelse har vi nedsat et udvalg, som skal være med 
til at arbejde på forskellige tiltag for at hverve flere medlemmer. I udvalget er p.t. 
15 medlemmer involveret, som tovholdere på de forskellige tiltag. 

Men vi har brug for hjælp. Masser af hjælp, så vi kan få flere til at spille hos os. Vi 
håber, at I vil hjælpe…  

På landsplan oplevede vi for første i mange en reel tilbagegang på ca. 1.400 
golfspillere. Derfor må vi vel også sige, at nye fleksible medlemskaber er hårdt 
tiltrængt for golfdanmark. 

Nu vi taler om medlemssituationen, må jeg også hellere fortælle, hvor mange 
medlemmer vi så egentlig har her i Vestfyns Golfklub.  

Ved udgangen af 2010 var vi 775 aktive medlemmer, fordelt på 

78   juniorer ( i 2009 havde vi 87) 

630 aktive over 21 år (i 2009 645) 

67 ugedagsmedlemmer (i 2009 74) 

På juniorområdet er vi her i klubben stadig meget flot repræsenteret. Vi har  
mange medlemmer, et rigtig godt sammenhold, og vi opnåede gode resultater i 
sæsonen 2010. Turneringerne var præget af meget tætte rækker, hvor vores held 
manglede i de afgørende situationer for at gå videre til de attraktive finalekampe. 
Det var samme billede, som vi så i 2009 – dog lykkedes det vores U16A hold at 
komme videre til finalespillet. Men selv efter flot spil nåede vores juniorer 
desværre ikke de endelige landsfinaler 

Hvordan gik det så med de øvrige turneringshold i 2010? 

3. division herrer forblev i deres række efter en flot holdindsats, hvor både 
spillere og holdledere gjorde et fantastisk stykke arbejde. Vores hold i 
kvalifikationsrækken sluttede sæsonen midt i rækken. 

Samlet set er målsætningen ifølge klubbens træner opnået til fulde i sæsonen 
2010. Målet for 2011 er oprykning for et af vore herrehold. 

I den fynske holdturnering har klubben deltaget i alle rækker med samlet set fine 
resultater. Vi kunne dog ikke følge topplaceringerne fra de foregående år. Vi 
mangler deltagere, og derfor vil vores holdkaptajner prøve at hverve 
interesserede spillere ved et arrangement, som de gennemfører her i april. 

På personalesiden har vi i sekretariatet haft en fuldtidsansat golfmanager, en 
servicemedarbejder på knap halv tid og uændret en medarbejder til rengøring på 
lidt over halv tid. 
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Vores greenkeeperstab består uændret at vores chefgreenkeeper og knap 4 
greenkeeperassistenter. 

Sidst men ikke mindst kommer samarbejdet med vores pro. Igen i 2010 har det 
fungeret meget tilfredsstillende. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle de frivillige, som har gjort en stor indsats i det 
forgangne år. Tak til alle sponsorer, som fortsat bakker vores klub op. Tak til alle 
ansatte for veludført arbejde – og sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke mine 
bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt arbejde i et år fyldt med mange 
udfordringer og vanskelige beslutninger.  

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

Leif Schøtz: Hvem har besluttet at det skulle være GK Lillebælt?                              
        BK: Præciserer de ting der blev nævnt om GK Lillebælt i 
beretningen.                           

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. (PWC) 

4.    Forelæggelse af budget for det kommende år                                                                                                   

Budgettet blev fremlagt, gennemgået.  

Niels Erik Sørensen stillede spørgsmål til anvendelse af de midler, der spares ved at 
indstille årsskriftet. BK oplyste, at der iværksættes en række nye tiltag, der skulle 
tiltrække flere gæster. Endvidere er budgettet lavet ud fra de p.t. kendte faktorer.  
       Jais Frimodt mener, at der mangler konsekvens ved 
kontingentstigning i forhold til budgettet.     PWC oplyser, at faldende medlemstal 
betyder stigende kontingent. Jais spørger om man ikke regner med, at markedsføringen 
slår igennem. M.h.t de nye typer medlemsskaber, er der en vis usikkerhed om hvor 
mange der vil blive oprettet.          H.C. Rasmussen: 
Skal man investere kr. 800.000 i et spareår?         BK: Investeringen har 
været udskudt, og gennemføres nu med forsinkelse.       PWC: 
Investeringen påvirker kun årsregnskabet med afskrivninger.                                    
Søren Lundgaard spørger om muligheden for at lease maskiner.       
PWC oplyser, at det nødvendigvis ikke er billigere at lease fremfor at købe. 

Herefter taget til efterretning. 

4. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 

BK motiverede den foreslåede fastsættelse, bl.a. andet ved at fremlægge en oversigt 
over øvrige fynske golfklubbers kontingentsatser. Forslaget blev også motiveret ud fra et 
ønske om at fastholde den høje banestandard.      
     Jais mangler visioner fra bestyrelsen, der modsvarer den store stigning. 

Efter skriftlig afstemning blev det foreslåede kontingent vedtaget. 
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For: 97          Imod 44    
                               Blanke    6 

6.    Forslag fra bestyrelse og/eller fra medlemmer 

Dirigenten gennemgik ændringsforsalgene. Arne Eriksen påpegede en 
uoverensstemmelse mellem ændringsforslagets § 3 og vedtægternes § 2. Efter en 
diskussion om at løse problemet her og nu enedes man om at tilføje ”udover de 
nedenfor nævnte” i 2. linje i forslagets § 3. 

Forinden besvarede BK og dirigenten flere spørgsmål: 

Skal ugedagsmedlemmer betale for hele året på en gang?                                 
Nej, vilkår fortsættes uændret.                Bliver Bente 
Juel Jørgensens forslag majoriseret af bestyrelsens forslag. Nej!                  
Poul Brok-Nielsen ser en fare i ændring af § 5, idet det så vil være teoretisk muligt at 
”kuppe” forslag igennem.              BK 
oplyste at en af grundene til ændringsforslaget var, at det skete efter råd om tilretning 
af vedtægterne fra DGU´s jurister. I øvrigt så bestyrelsen ikke noget problem i at frafalde 
den foreslåede ændring.                                           
Christian Skov påpeger, at vis den foreslåede ændring frafaldes skal forslaget om 
ændring af § 13 som konsekvens også bortfalde.  

Den foreslåede tilføjelse i § 3, blev sat til afstemning og vedtaget. Derefter blev 
ændringer i §§ 3 og 5 sat til afstemning. Disse blev vedtaget med samtlige stemmer – og 
akklamation. 

Herefter blev forslaget om indførelse af kategorierne FLEX og FLEX+ sat til afstemning. 

Vivian Larsen: Kan FLEX medlemmer deltage i VfG turneringer?         
BK: Ja, mod betaling af greenfee.          Anna Lis Skov: 
Har man fulde medlemsrettigheder?          BK: Stemmeret, 
men begrænsede øvrige rettigheder.                                         Georg 
Erichsen: Hvordan styres FLEX medlemmer?          BK: Dette 
styres bl.a. af vores nye tidsbestillingssystem.       Knud Pedersen: 
Det bør være billigere at starte i klubben. Det vil også give mere arbejde til Michael. BK: 
Vi har hen over vinteren arbejdet med at finde gode løsninger for at skaffe nye 
medlemmer. Vi vil ikke være en discount golfklub. Vivian Larsen sætter spørgsmål ved 
prisen for FLEX medlemsskaber. BK: Bestyrelsen er efter megen overvejelse kommet 
frem til dette resultat. 

Herefter blev der stemt: For 146, imod 1. Forslaget vedtaget. 

Bente Juel Jørgensen motiverede sit forslag.        Karin 
Gregersen syntes, at det skulle gælde alle pensionister der har været medlem i mere end 
10 år. Georg Erichsen mente, at forslaget ville ruinere klubben.       
Chr. Skov fremførte, at andre ville komme til at betale for forslaget.         
BK: Pengene skal i givet fald skaffes andet steds fra. Opfordrer til at stemme imod, og 
mener at man i stedet for kan benytte sig af de nye medlemskategorier. 
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BJJ bad om skriftlig afstemning:             101  imod  
                      43  ja     
           3 blanke.                                           
Forslaget nedstemt 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

Bo Knudsen og Lene Krüger var på valg. Bege blev genvalgt med akklamation. 

Som suppleanter blev Anette Lehrmann og Lars Hindsgaul valgt med akklamation. 

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.  Dette blev vedtaget – også 
med akklamation. Som suppleant blev Joachim Wengenroth genvalgt. 

9.     Eventuelt 

Jais Frimodt takkede bestyrelsen for et godt arbejde i det forløbne år. Samtidig 
opfordrede han bestyrelsen til at friholde tidligere medlemmer for betaling af indskud, 
når de vendte tilbage.                 Tommy Holm opfordrede bestyrelsen til at være mere 
synlige i klubben. Endvidere takkede han personale og bestyrelsen.    
                           Dirigenten takkede for god ro og orden.          
BK: Takkede for de rosende ord, og lovede at bestyrelsen fortsat ville smøge ærmerne 
op og gøre alt for at skaffe nye medlemmer. Inden den afsluttende tak til 
generalforsamlingen og ikke mindst det store fremmøde fortalte BK om det 15 mand 
store nedsatte udvalg, der som opgave har at komme med forslag til 
medlemshvervning. 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 30. marts. 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 


