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Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub,  

tirsdag den 20. marts 2012. 

Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 

1. Valg af dirigent 

Bjarne Rasmussen blev valgt enstemmigt. 

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

indeholdt de punkter, der er angivet i foreningens vedtægter. 

2. Formandens 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. 

 

Som det har fremgået af de udsendte indbydelser til dette års generalforsamling, er der 

nye tider også på dette område. Denne beretning vil på mange områder signalere nye 

tider og nye alternative måde at løse opgaverne på i fremtiden. Men der vil naturligvis 

også være et tilbageblik på, hvordan det er gået med de tiltag, vi satte i søen i 2011.  

Her tænker jeg specielt på: 

 

 Samarbejdsaftalen med Golfklubben Lillebælt 

 Tidsbestilling 

 Nye medlemstyper 

 

Tilbage til indkaldelserne til årets generalforsamling. Det er første år, hvor vi prøver, at 

fange så mange som muligt af jer på en e-mail. Tiltaget skal ses, dels som en lettelse i 

administrationen, dels som en økonomisk besparelse, idet vi sparer porto kroner. Vi har 

naturligvis som tidligere fremsendt indbydelser med post til dem, som vi ikke kender e-

mail adresserne på. Skulle der være nogle, som har en e-mail, men ikke har fået den 

givet videre til os, kan jeg kun opfordre til at få det gjort til vores sekretariat ved først 

komne lejlighed.  

 

Det er jo ikke kun indkaldelserne vi har ændret på. Vi har som nævnt sidste år også 

afskaffet vores tidligere kendte årsskrift og erstattet det med en strøm af nyhedsbreve 

hen over året. Målet med det er, at vi kan dele nyheder og oplevelser, mens de stadig er 

aktuelle.  

Samtidig med er der er en økonomisk besparelse, som kan anvendes til noget direkte 

markedsføring af vores klub. Det er med flere formål, dels at kunne tiltrække nye spillere 

– dels at tiltrække gæster, både som firmaer og som individuelle greenfee gæster. Når vi 

kommer til gennemgangen af regnskabet for 2011, vil I også kunne se, at det er der gode 

penge i. 
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Når vi ikke har sendt breve ud, har vi naturligvis heller ikke udsendt nye bagmærker til 

den kommende sæson. Det er blevet besluttet, at der skal klistres et lille mærke på det 

gamle bagmærke. Det kan godt være at vi har været lige smålige nok med størrelsen, 

men se også dette initiativ som en måde hvor vi holder omkostningerne nede. 

Vi er i fuld gang med at udlevere mærker, så har du ikke hentet dit endnu, ligger det klar 

til dig i klubben. 

 

2011 har på mange måder budt bestyrelsen på mange nye udfordringer, ikke mindst da 

vores tidligere golfmanager Jørgen Hansen i foråret meldte sig syg. Det var lige før der 

for alvor kom gang i en masse større aktiviteter, bl.a. et par for os meget store company 

days og det daglige arbejde var tæt på det højeste for året. Gode råd var dyre, men vi 

var så heldige af næstformanden i bestyrelsen Bjarne Madsen fandt overskud til at 

bruge rigtig mange timer i klubben. 

 

Det lykkedes at få afviklet tingene i god ro og orden og for det meste uden at vi mistede 

overblikket, selvom jeg godt tør sige, at der ind i mellem var tale om reel brandslukning. 

Det var jo i princippet kun Jørgen, som kendte det fulde indhold i flere af aftalerne. 

 

Bjarne ønskede kun at være på lønningslisten en enkelt måned, resten af perioden I har 

set Bjarne i klubben, har været som frivillig. Det skylder vi Bjarne en meget stor tak for. 

Derudover vil jeg gerne takke Vivi for at have hjulpet igennem med det bogførings- og 

regnskabsmæssige. Jan for at være der, når der var behov herfor og Michael for at tage 

aktiv del i at få løst alle de opgaver som opstod hen af vejen.  Også en tak til alle jer som 

i denne pressede situation bød ind og var med. Vi håber og vil gøre alt for, at vi ikke på 

et senere tidspunkt lander i sådan situation igen. Jeg vender senere tilbage med en 

beskrivelse af den nye organisation. 

 

Men først samarbejdsaftalen med Golfklubben Lillebælt. Det er første år, hvor det har 

været muligt at spille på hinandens baner, uden at skulle have penge op af lommen. Vi 

har haft besøg af 821 spillere fra Lillebælt og der har været 570 af vores medlemmer, 

som har benyttet sig af muligheden for at spille på deres bane.  

Så en ca. 60/40 deling. 

 

Meget tyder på, at vi havde flere spillere fra Lillebælt på vores bane først på året, hvilket 

var ganske naturligt, idet de på det tidspunkt havde lidt udfordringer på deres bane. Og 

det er jo lige det ekstra plus, der er ved sådan en aftale. Hvis der er problemer på egen 

bane af den ene eller anden årsag, så er der som regel mulighed for at spille på den 

anden bane. Da først nyhedens interesse havde lagt sig, og banerne begge steder var i 

daglig gænge, har der ofte været tale om en fifty – fifty fordeling i de enkelte måneder. 

Men det er klart, at der skal holdes øje med udnyttelsen hos hinanden. 

 

Da vi holdt evalueringsmøde med Lillebælt kunne de fortælle, at de har fået mange nye 

medlemmer sidste år – det er klart noget vi bliver nødt til på sigt at forholde os til, hvis 

den ene klub over tid bliver meget større end den anden, så er det ikke sikkert at aftalen 

holder i den nuværende form.  
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Jeg kan forestille mig, at der er nogle af jer, som har læst, at de store el ledninger som 

løber flere steder over banen i Lillebælt, skal graves i jorden i 2013, og master og 

ledninger skal fjernes i 2014. Det er drøftet med bestyrelsen i Lillebælt, at vi ser det som 

lidt af en udfordring for vores samarbejde, hvis det viser sig, at deres bane vil blive 

meget berørt eller sågar lukket i de perioder, hvor disse ændringer finder sted. Det er 

aftalt, at dette skal tages med i evalueringen i år, så vi i god tid kan finde den rette 

løsning for det fremtidige samarbejde. Overordnet er begge klubber ganske godt 

tilfredse med forløbet af det første år. 

 

2011 var året hvor den gamle boldrande blev sendt på pension og styringen af 

spilleforløbet, blev overtaget af moderne tidsbestilling via Golfbox. Det er bestyrelsens 

opfattelse, at der er blevet et bedre flow på banen, at vi har tiltrukket flere mindre 

selskaber, flere klubber og flere greenfee gæster – fordi de har vidst, at når de kom til 

vores bane, kunne de komme ud at spille på det tidspunkt, som passede dem.  

 

Selvfølgelig har der også været lidt indkøringsvanskeligheder og nogle gange lidt 

”spænding” på hul 1 – ikke alle respektere start tiderne, men gør vi det, er det et 

fantastisk system… og jeg tror, det er ligesom med internettet, kommet for at blive.  

En lille appel til alle, HUSK AT KVITTERE FOR DIN BESTILTE TID – dels så vi kan lave 

forskellige statistikker på brugen af banen, og dels så vi kan få syn for sagen, om der er 

mange som booker tider og så alligevel ikke gør brug af dem. Registreringen er vigtig 

både hos os selv, men også når I spiller på Lillebælts bane.  

 

Jeg nævnte tidligere at Lillebælt sidst år har fået mange nye medlemmer. Det er 

desværre ikke tilfældet hos os. Selvom der i foråret blev brugt rigtig mange ressourcer 

og ydet en stor og målrettet indsats – måske den største i klubbens historie. Vi har bl.a.: 

 

Afholdt firmagolf, hvor 33 damer og herrer fra forskellige firmaer deltog. Dette foregik 

over 3 tirsdage, afsluttende med en 9-huls turnering sammen med de frivillige mentorer. 

 

Onsdagsdamer og torsdagsherrer suspenderede deres normale runder for at arrangere 

en aftenturnering, hvor man kunne invitere en gæst med for at opleve at spille på en 

rigtig bane. Efterfølgende var der selvfølgelig samvær og hygge med de øvrige deltagere. 

 

Tirsdagsgolf har haft forskellige aktiviteter, og der har været familiegolf og Golf & 

Burger. 

 

Det kan nogle gange være svært at sætte to streger under resultatet af de anstrengelser 

og indsatser som er gjort, men under alle omstændigheder har vi fået markedsført og 

synliggjort klubben overfor nogle mennesker, som ikke tidligere har set eller hørt om 

vores dejlige klub. Og hvem ved, hvornår de skal i gang med at spille golf…. 
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Jeg ved, jeg har gjort det før, men skal ikke undlade at gøre det igen. Sende en 

opfordring til, at I alle ser jer som ambassadører for vores klub. Jeg tror, at det er den 

vigtigste måde for os til at tiltrække nye medlemmer.  

Medlemmer som vi på sigt ikke kan undvære, når vi gerne vil have en bane af høj 

standard og med gode faciliteter. Og vi ved, at der er hård konkurrence, og at vi 

golfmæssigt ligger i et tyndt befolket område.  

 

Igen i år vil vi aktivt bakke op om golfens dag og holder et åbent hus arrangement den 

15. april. Så mød endelig op med kolleger, familiemedlemmer og venner. 

 

Vores bane, som når alt kommer til alt, er det, det hele drejer sig om, har også i det 

forgangne år haft stort fokus i vores bestyrelse. Vi måttet skubbe det planlagte 

eftersånings program af fairways, udelukkende fordi det meget fugtige vejr vi havde 

sommer og efterår ikke muliggjorde at få nye græsfrø i jorden. Men det er der i dag 

rådet bod på, frøene er i jorden, så nu venter vi på varmen, så de små frø kan begynde 

og spirer, bolden blive løftet op osv. Kan I mærke det? 

 

Vinteren igennem er der blevet vedligeholdt maskiner, fældet træer og gravet 

vandhuller mv. Her vil jeg specielt fremhæve udtynding af gamle træer på hul 9, hvor der 

skal luft til, for at de ikke alle går ud. Ligeledes er der opgravet gamle vandhuller på hul 

15 og hul 4 og den gamle stensætning ved hul 4 er ligeledes blevet restaureret. 

Vi vil i år forsøge med at klippe og opsamle roughen to gange. Det er for at mindske 

spredningen af frø fra ukrudt, og hvem ved måske får vi en lidt lettere rough på sigt. 

 

Det er ikke kun i administrationen der er sket ændringer for den kommende sæson. 

Vores chefgreenkeeper Christian, som har levet og åndet for VFG gennem de seneste 7 

år, har fået mod på at prøve kræfter udenfor golfverdenen. Derfor har vi fra 1. marts 

ansat Stephan som ny chefgreenkeeper.  Stephan har for nogle år siden været ansat i 

klubben som greenkeeper, så vi byder Stephan velkommen tilbage, nu som 

chefgreenkeeper. 

 

På det sportslige plan har vi mange resultater som vi kan glæde os over i det forgange år. 

Vi har p.t. Danmarks bedste juniorspiller i U13 – idet Gustav Frimondt viste sig at have 

færdighederne og nerverne til at sætte de andre på plads. Og i den anden ende af 

aldersskalaen fulgte veteranholdet op og vandt finalen i Danmarks største 

holdturnering. Det hører med til historien, at holdet kun har tabt en kamp i hele 

sæsonen. Et stort tillykke herfra. 

På øvrige klubhold og til klubmesterskaberne, blev der vist rigtig flot spil. Her et billede 

at de dygtige klubmestre.    

 

Jeg lovede tidligere at vende tilbage til den nye organisation. De grønne mænd er omtalt 

med ny chefgreenkeeper og med en ellers uændret stab af ansatte.  For så vidt angår 

administrationen er vores tidligere pro Michael Skjerbek nu ansat som daglig leder. I vil 

fortsat finde Michael på træningsanlægget, hvor han vil undervise både gamle og nye 

golfere, juniorer og elite, som I kender det fra tidligere. Den helt store ændring for 
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klubben er, at indtægterne for de trænings lektioner som sælges, fuldt ud går i klubbens 

kasse. Michael er så aflønnet af klubben på funktionærlignende vilkår, med en mulig 

bonus ved ekstra salg af undervisningstimer.. Derfor skal vi alle glæde os over, at jo 

mere vi ser Michael på drivning rangen og jo flere lektioner vi køber – des bedre 

økonomi får klubben. 

Vi har ansat Connie Lindberg som klubsekretær. Der var 124 ansøgere til jobbet, så vi 

havde nogle travle weekender med at læse ansøgninger og holde samtaler. 

Der har været afholdt reception den 2. marts, hvor der var mulighed for at sige farvel til 

Christian og byde velkommen til de nye. Derfor ingen yderligere præsentation i aften. 

 

Det er lykkedes at finde sponsorer til en hjertestarter til klubben. Det er Lions i 

Tommerup og Albanifonden som har sponseret apparatet, det vil vi gerne sige mange 

tak for. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takker alle øvrige sponsorer i klubben 

for god støtte i det forgange år.  

 

Nu kan I alle blive sponsorer for vores klub. Det kan I blive ved at underskrive en blanket 

om køb af el hos Energi Fyn. For hver kWh du køber hos Energi Fyn, støtter de klubben 

med 2 øre. Det lyder måske umiddelbart ikke af så meget, men hvis bare vi er mange 

som gør det, kan det give et pænt tilskud til klubben. Der ligger blanketter på bordene 

som kan bruges til formålet. Både private og erhvervsdrivende kan tilmelde sig og 

dermed støtte vores klub. Dette gælder også ikke medlemmer, så det er bare med at få 

nogle aftaler i hus. 

Der arbejdes løbende på at udbygge tilbuddene til vores medlemmer. Og derfor er jeg 

stolt over at kunne løfte sløret for klub 81. Klub 81 er et samarbejde mellem Sct. Knud, 

Faaborg, Svendborg og os. Hvor medlemmer i Klub 81, mod betaling af et årligt 

kontingent på p.t. 800 kr. kan spille frit hos de øvrige klubber. Spilleretten kan erhverves 

af alle som har et medlemskab uden begrænsning og kan benyttes både hverdage og 

weekends. 

 

Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til alle klubbens medlemmer. Til alle ansatte for en 

rigtig god indsats i det forgange år. Og sidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen for et 

godt og meget anderledes år, hvor alle har arbejdet konstruktivt til gavn for VFG. 

 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

Ingen spørgsmål, så beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af revisor Poul Erik Jacobsen (PWC) og godkendt 
af forsamlingen.  
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4.    Forelæggelse af budget for det kommende år                                                                                                   

Budgettet blev fremlagt og gennemgået ligeledes af revisor Poul Erik Jacobsen (PWC). 

Søren Bang:  Er der planlagt nye tiltag i forbindelse med budgettet? 

BK:    Der er ikke planlagt store tiltag for 2012. Banen 
har et højt niveau som den er nu, og maskinparken er i top, så der er ikke brug for nye 
tiltag. Der er købt godt ind til banen i 2012, som vi kan se på sand dynger mv. på 
pladsen.                            Nu er det et forsigtigt budget, men vi har store forventninger til 
Michaels nye status i klubben, hvor hans træner fee går i klub kassen.                                                                       
Vi havde mange og store Company Day´s arrangementer i 2011, så vi skal forsøge at få 
solgt nogle til 2012.                                                                                                                              
Der er ikke sat gang i aktiviteter, som kræver nævneværdig kapital. 

Herefter taget til efterretning. 

4. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 

Kontingent og indskud er uændret for 2012. 

Taget til efterretning. 

6.    Forslag fra bestyrelse og/eller fra medlemmer 

Vivian Lindberg Larsen stillede et spørgsmål, som ikke er varslet skriftligt inden 1. 
februar, men hun fik lov at fremkomme med sin appel til alle om at tilmelde sig PBS. Det 
vil spare klubben en del i porto.                                 
           

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

Bo Knudsen og Carsten Hogrefe var på valg og ønskede ikke genvalg. 

Birthe Dam Kristensen, Morten Delcomyn og Ryan Hansen blev valgt ind i bestyrelsen. 
Man havde valgt at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem, så der blev flere hænder 
at bære byrderne på. 

Vivian Lindberg Larsen og Per Pall blev valgt som suppleanter. 

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 stillede forslag om, at der blev mulighed for at bekræfte sin tid ved 1. Tee. 
Man har bare en tendens til at gå direkte til banen og ikke til klubhuset, når man står ud 
af sin bil. 
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Jais Frimodt stillede forslag om, at suppleanterne skulle sidde med ved 
bestyrelsesmøder uden stemmeret, da det kan være en stor mundfuld at tage over, hvis 
et bestyrelsesmedlem går i utide. 

Vivian Lindberg Larsen stillede forslag om, at placere et stativ til bold kurvene, som 
flyder overalt. Andre klubber kan holde orden med det, så må det også kunne gøres her. 

Per B. Rasmussen stillede forslag om, at der ved en urafstemning skulle besluttes, om 
samarbejdet med Lillebælt skal ændres i forbindelse med deres forestående arbejde på 
banen i 2013. 

BK svarede:  

Vi får noget ud af samarbejdet. Vi er pt. ca. 40/60 i fordeling af anvendelse klubberne 
imellem. Bestyrelsen drøfter selvfølgelig arbejdet inden 2013. Vi burde kunne hjælpe 
hinanden evt. ved en form for betaling, mens arbejdet løber af staben i Lillebælt 
Golfklub. 

Vedr. driving range, så burde vi rydde op efter os selv. Se jer rundt omkring. Her skal se 
pænt ud. 

Vedr. suppleanterne, så er det givet videre til den nye bestyrelse. 

Jeg har fået fornøjelsen at, at løfte sløret for et nyt tiltag. Det drejer sig om en ny aftale, 
som hedder Klub 81. Det er en aftale ved siden af andre aftaler og som koster kr. 800,00 
om året og tegnes for et år ad gangen og giver fri adgang til at benytte banerne.  Det er 
en 4-klub ordning og omfatter: Vestfyn, Svendborg, Sct. Knud og Faaborg Golf klubber. 

Spørgsmålet om kvittering af starttider, så er det mere et spørgsmål om opdragelse. En 
kvitterings box er en OK idé, men der er meget i det. 

 

 

______________________________________________ 

Dato   Formand Bjarne Madsen 

 

 

______________________________________________ 

Dato   Dirigent Bjarne Rasmussen 

 

 


