
GENERALFORSAMLING I VESTFYNS GOLFKLUB DEN 31. MARTS 2008. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Frantz Dolberg(FD), der blev valgt med akklamation. 

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 

Nu er foråret ved at være over os – så det kribler lidt i de fleste for at komme ud 

at få banket rusten af jernene – for dem som har holdt svinget ved lige gennem 

vinteren, har det jo været særdeles gunstigt med spil til sommergreens det meste 

af vinteren. 

Og banen har allerede ved flere lejligheder i år virket forårsklar, grøn og med 

fornuftige greens at putte på, så det tegner godt for den kommende sæson. 

Som det også fremgår at det netop udsendte blad er banen under konstant 

overvågning for forbedringer og tiltag som skal sikre at der til stadighed udvikles 

og vedligeholdes på banen, så vi kan leve op til vores målsætning om at kunne 

tilbyde jer medlemmer en top velplejet 18 hullers bane af høj kvalitet. 

Jeg skal ikke her komme med detaljerne om alle de ting som er planlagt for den 

kommende sæson, men her kun nævne, at vi p.g.a. den meget våde sommer 

sidste år havde mange udfordringer med at styre vandstanden i vores søer og som 

følge heraf havde en hel del fugtige, for ikke til tider at sige oversvømmede 

områder. Årsagen var som sagt den megen regn, men samtidig også nogle 

”gamle” dræn som er brudt sammen. Disse dræn vil blive erstattet af nye eller 

repareret, når sæsonen afsluttes i efteråret. 

Og når vi nu taler om den megen nedbør sidste år, kan jeg jo heller ikke undlade 

at lade et par ord falde om vores drivingrange, som desværre kom meget sent i 



brug. Herfra skal lyde en tak fordi I alle har båret over med den midlertidige 

løsning som blev etableret i haven, ikke mindst til vores pro, som havde meget 

primitive faciliteter til rådighed det meste at sæsonen. 

Men lad os nu kigge fremad og glæde os over at vi har fået en drivingrange, som 

lever op til både medlemmers og proens forventninger og sidst men ikke mindst er 

mere robust overfor det danske vejr, så vi også her kan forlænge sæsonen. 

Sidste års vejr kostede generelt mange golfrunder, og de manglende greenfee-

indtægter er stærkt savnet i mange klubber. Vi gik desværre heller ikke dette 

fænomen forbi, idet vi havde et fald på greenfeegæster fra 3830 i 2006 til 3461 i 

2007, svarende til et fald på 9,63% - men i forhold til hvad man kunne læse i 

seneste nummer af dansk golf hvor klubber har mistet 17-18 procent i forhold til 

året før, er vi måske sluppet billigt  – og vi beder bare guderne om godt vejr i 

2008.  

Nu til noget helt andet, nemlig medlemsudviklingen –  Fra DGU´s beretning 

fremgår det, at der er fremgang i medlemstallet på landsplan, men der samtidig er 

åbnet så mange nye golfbaner, at medlemstallet pr. klub er faldende, og det er 

foruroligende. Nettotilgangen har været lige knap 6.000, og det er flot nok i sig 

selv, men ikke tilstrækkeligt, når der er kommet 11 nye klubber. Og så hører det 

med til billedet at disse nye klubber i alt kun har bidraget med omkring 1600 

goldspillere. Det er alt for lidt til at skabe et solidt økonomisk fundament. 

Lad os kaste et blik på vores aktuelle medlemssituation  

Ved udgangen af 2007 var vi 884 (2006:912) aktive medlemmer fordelt på 

81 juniorer (84) 

699 aktive over 21 år (707) 

104 ugedagsmedlemmer (121) 

179 passive (175) 

Medlemstallet er stadig fornuftigt og stabilt, men af erfaring ved vi også at der 

sker en medlemsomsætning på ca. 6-8 % pr. år svarende til ca. 60 personer.  



For at leve op til vores målsætning om at være ca. 900 aktive medlemmer har 

bestyrelsen iværksat et åbent hus arrangement, den 12. april d.å. – hvor vi bl.a. 

tilbyder et prøvemedlemskab til halv pris, hvis man melder sig ind på dagen. 

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre alle jer til at være 

ambassadører for vores klub, og anbefale familie, venner, og  arbejdskollegaer til 

at spille golf i VFG… 

Vores åbent hus arrangement har været omtalt i de lokale aviser med 

pressemeddelelser og der vil blive indrykket  annoncer for at reklamere for det. 

Ligesom det var i ”Golf” i Fynske Medier i weekenden.  

Det får mig også til at tale lidt om kommunikation. Vi er i bestyrelsen meget 

bevidste om, at vores kommunikation til medlemmer gennem hjemmeside, 

årsskrift og diverse opslag kan gøres meget bedre – og sidst men ikke mindst 

vores kommunikation til vores omgivelser. Det er derfor med stor glæde at 

bestyrelsen foreslår Lene Krüger til nyt medlem af vores bestyrelse. Lene vil 

naturligvis, hvis hun bliver valgt, indgår i det daglige bestyrelses arbejde og 

derudover vil hun få ansvaret for at udarbejde en kommunikationsstrategi for 

klubben. 

I efteråret modtog bestyrelsen en opsigelse fra vores daværende shopindehaver 

Johannes Eriksen. Ikke fordi det gik dårligt med salget, men fordi Johannes valgte 

at prøve lykken som pro et andet sted i landet, og som følge heraf opsagde sin 

aftale med Blommenslyst og med VFG. 

 Vi har i vores målsætning for VFG skrevet, at vi aktivt understøtter 

tilstedeværelsen af en golfshop – og bestyrelsen har også igennem forhandling 

med flere interesserede forsøgt at kunne bevare en fuldservice shop for vores 

medlemmer. Men har også måttet konstatere at dette ikke er realistisk med 

mindre at vi vil bruge forholdsmæssigt mange af vores medlemmers 

kontingentkroner på dette. 

Samtidig føler bestyrelsen også, at vi vil være en fattig klub, hvis ikke vi kan 

tilbyde medlemmer og gæster at købe bolde, handsker, Tees og andre 



fornødenheder inden for golfartikler. Derfor er det  med meget stor glæde at vi har 

indgået en aftale med ProGolf Scandinavia om at blive progolf.dk forhandler.  

Ja, og hvad betyder det så? 

Det betyder for VFG, at vi i den daglige åbningstid, kan tilbyde medlemmer og 

gæster at købe basisvarer, herunder bolde, tees, handsker, pithforks, markører, 

paraplyer, vogne , windbreakers, sko, spikes m.v.. Basisvarer som er lagervarer i 

shoppen og ikke specielt rådgivningskrævende. 

Shoppen forsynes derudover med en progolf.dk webshop computer og med denne 

facilitet med umiddelbar adgang for kunder og personale til at handle i Pro Golf 

Scandinavia e- mærkede online webshop med minimum 1500 golfartikler. 

Bestillinger leveres normalt med dag til dag levering – enten til kundens adresse 

eller til shoppen. Betaling sker på stedet med kreditkort. 

Når jeg bruger lidt tid på at gennemgå disse måder at handle på, er det først og 

fremmest for at synliggøre at vi stadig har muligheden i klubben – og ikke mindst 

for at gøre opmærksom på, at klubben,  tjener på den handel der foregår på denne 

måde, fordi vi får procenter for at sælge Pro Golf´s produkter. 

Klubben løber ingen risiko i varelager, idet  vi har fuld returret. Vi har til gengæld 

lokale omkostninger og omkostninger til bemanding. Med hensyn til personale er 

det bestyrelsens helt klare overbevisning at der sammen med pasning af shop kan 

løses mange af de øvrige opgaver som ligger i sekretariatet. 

På personalesiden er der sket den ændring, at vi opnormerer med en 

servicemedarbejder fra 0,32 til 0,57, uændret på rengøringssiden med en 

medarbejder på 0,54,  samt  en fuldtidsansat golfmanager. 

Greenkeeperstaben staben  omfatter en chefgreenkeeper, 3 

greenkeeperassistenter og 1 sæsonansat, dette er en lille ændring i forhold til 

sidste år, idet vores voksenelev er blevet færdiguddannet og indgår herefter som 

greenkeeperassistent. 

Sidst med ikke mindst kommer samarbejdet med vores pro.  



Michael har fået en mere central placering, med kontor i det ”gamle” forkontor, og 

er på den måde kommet til at hænge bedre sammen med sekretariatet i 

hverdagen. Michaels tidligere kontor og den øvrige indmad i vestladen er ryddet og 

rummet er moderniseret med nye stålskabe – som har været en mangelvarer 

gennem de senere år. 

Sekretariatet er blevet indrettet mere hensigtsmæssigt med et nyt kontor til vores 

golfmanager og der er blevet plads til et lille mødelokal i managerens gamle 

kontor. Et mødelokale som står til rådighed for alle udvalg i klubben. 

For golfen har det været et forrygende år rent sportsligt – både for hele 

golfdanmark, men sandelig også  for VFG, vores juniorer vandt Thomas Bjørn Cup 

landsfinalen i U19 A-rækken med en finalesejr over Hørsholm. Desuden nåede U15 

holdet en flot semifinale. 

3. division herrer opnåede i en meget tæt gruppe en flot 2. plads, og med bare en 

lille smule mere held havde vundet gruppen og kvalificeret sig til oprykningsspil til 

2. division. 

Danmarksserien opnåde en godkendt 3. plads i en stærk pulje. 

I den landsdækkende Royal Unibrew turnering vandt vores c- række hold det 

samlede mesterskab med en fornem sejr i finalen over Brøndby.  

Alle rigtig flotte præstationer –  et stort tillykke herfra. 

I efteråret havde vi fornøjelse af at afholde vores første match for frivillige. Først 

blev der spillet golf, senere fællesspisning og dagen blev afsluttet med en god 

dialog om hvad der rør sig i klubben.  

Alle frivillige modtog en lækker polo shirt som tak for indsatsen og til at bruge når 

man repræsentere klubben. 

Endnu en gang skal lyde en tak til alle frivillige for den store indsats som I alle har 

ydet i årets løb. Tak for det. 

DGU har for nylig afholdt deres årlige repræsentantskabsmøde, hvor de bl.a. 

havde inviteret en fremtidsforsker  - han kunne fortælle, at der aldrig har været 



flere frivillige til at give en hånd med, men når vi så samtidig står og mangler 

frivillige, kan det hænge samme med, at der aldrig har været så mange forskellige 

ting man kan deltage i. Derfor tror jeg at det er vigtigt at få beskrevet lige 

nøjagtigt hvad det er vi mangler en hånd til. Det arbejde er sat i gang og det vil 

der blive arbejdet videre på i et samarbejde mellem sekretariatet og de enkelte 

udvalg. 

Så her en opfordring til at spørge i sekretariatet, hvis nogen skulle have lyst til at 

give en hånd med, jo flere vi kan deles om opgaverne, jo mere overkommeligt 

bliver det. 

Fremtidsforskeren, sagde bl.a. også, at golfsporten er en succes, og at vores 

værste fjende er os selv. 

” Det som er godt nok i dag, er ikke godt nok i morgen” 

” Kravene stiger – på serviceydelser” 

Dette er bestyrelsen meget opmærksomme på og vi vil naturligvis gerne arbejde i 

tråd med medlemmernes ønsker og ideer,  - dette i samspil med hvad vi skal 

kunne tilbyde for at kunne tiltrække nye medlemmer, og hvilket service apparatet 

der skal til for at  tiltrække et fornuftigt antal besøgende (greenfee gæster)  samt 

dække de forventninger som vores sponsorer har til os. 

For at komme tættere på dette har bestyrelsen besluttet, at der vil blive lavet en 

medlemsundersøgelse i løbet af foråret. Her får I alle mulighed for at give jeres 

meninger til kende – og jo flere der svarer, jo bedre et grundlag får bestyrelsen til 

at træffe sine beslutninger efter. 

Spørgeskemaet udarbejdes i samarbejde med DGU, som også forestår den 

praktiske del af arbejdet. 

Selve spørgeskemaet vil først blive arbejdet færdigt efter generalforsamlingen, så 

vi også får mulighed for  at inddrage de  input som kommer frem  i aften. 

Der vil blive informeret meget mere om selve undersøgelsen, når den ligger klar. 



Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til alle klubbens sponsorer. Jeg skal ikke 

gennemgå regnskabet, det vil vores revisor tage sig at om lidt, men kan alligevel 

ikke fraholde mig til at fremhæve den positive udvikling vi er inde i på 

sponsorsiden, hvor 2007 har givet sponsorindtægter på 738.000 mod et tal på 

657.000 for 2006. En stigning på ikke mindre end 12,3 %  - det er rigtig flot. Tak 

for opbakningen. 

En tak til alle ansatte for en rigtig god indsats i det forgange år. Og tak til 

bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for VFG. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

Steen Larsen rettede forespørgsel om tyverier af TV. Bo Knudsen(BK) oplyste at 

der var sat en tyverisikret ramme omkring det nye tv, som var betalt af 

forsikringen, og at væggen skulle tages med hvis det blev forsøgt stjålet igen. 

Ellen Skjerbek opfordrede til udadvendte aktiviteter fra klubbens side, f.eks. ved 

opstilling af puttingbane på markeder. 

Carsten Skjerbek efterlyste åbningstider i den nye shop. Der blev henvist til 

klubbens hjemmeside. Disse er i øvrigt: Mandag til fredag kl. 9 – 15, lørdag, 

søndag og helligdage 9 – 13. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Klubbens revisor Flemming Pedersen gennemgik væsentlige dele af regnskabet. En 

af konklusionerne var, at den manglende indtjening skyldtes færre medlemmer. 

Forskellen mellem budget og regnskab lå inden for den tilladelige afvigelse (+/- 

10 %.).  

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder 5-års budget 

Klubbens revisor Flemming Pedersen gennemgik budgettet i hovedtræk. 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 

Forslag om at regulere årskontingentet med 150 kr. for aktive over21 år, med 75 

kr. for langdistance- og ugedagsmedlemmer og med 30 kr. for juniorer blev 



efterkommet. 

Indskud uændret. 

6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 

Det indsendte forslag fra Jais Frimodt (JF) blev på opfordring fra dirigenten 

motiveret af JF, som følger: 

Som jeg skrev på 19 hul (vores hjemmeside), så har jeg gennem lang tid kunne 

følge udviklingen i klubben i forhold til meningsdannelsen omkring emnet 

restaurant/Cafe i VFG. 

Og der er ingen tvivl om at der er et meget stort ønske om at få en sådan service 

forøgelse i vores klub blandt rigtigt mange medlemmer. 

Nu har vi netop hørt i formandens beretning omkring faldet i Green-fee gæster 

med 10%. Vi er som klub udefor, at vi ikke længere har en venteliste (det er 

længe siden vi har været i en sådan situation).  

En trendforsker fortæller at vi som klubber skal være opmærksomme på at 

kravene til serviceydelser bliver større, og at ”DET SOM ER GODT I DAG, IKKE 

NØDVENDIGVIS ER GODT I MORGEN” – Vi skal være omstillingsparate.  

Måske kunne en Cafe´/ Restaurant være med til at ændre denne udvikling for 

VFG. Rundt omkring os skyder den ene klub efter den anden op med tilbud i 

overflod, og følger vi ikke lidt med, så er toget måske kørt. 

Der har i mange år været en negativ holdning blandt dem som kommer på 

generalforsamlingen, men jeg har nu altid følt, at det ikke var flertallet i klubbens 

holdning.  

Karsten Hüttel spurgte mig da også i forbindelse med artiklen i Fyns Stiftstidende i 

går, om hvor længe jeg dog ville blive ved med at stille forslag om emnet. Svaret 

er helt sikkert – LÆNGE !!!! 

HVORFOR: 

Fordi jeg er sikker på at det ville være et aktiv for vores klub. 



Fordi vi som klub skal kunne yde den service som golfspillerne kræver i den tid vi 

er i. 

Fordi der også skal være et VFG om 5, 10 og 15 år. 

Fordi det kan være med til at skabe klubhus stemningen tilbage til VFG. 

Fordi det kan få golfspillerne til at blive lidt længere i klubben – vi vil jo så gerne 

have at man bliver lidt længere. 

Fordi vi nu har fået sådant et dejlig klublokale, så lad os dog bruge det. 

Fordi jeg bedre kan lide fad øl 

Fordi Automater er noget man spiller på, og de virker jo heller ikke altid. 

Fordi at som når vi selv skal spille på andre baner, så er vores valg styret af om vi 

bagefter kan få os en øl og et stykke mad. Sådan har Green fee gæster fra andre 

klubber det også. 

Fordi jeg har et passioneret forhold til VFG, og ønsker at klubben skal udvikle sig i 

en positiv retning.  

Mit forslag er derfor denne gang, at vi får rettet vores målsætning til, så 

bestyrelsen kan nedsætte et arbejdende udvalg, som i løbet af det næste år kan 

udarbejde et forslag til evt. vedtagelse. 

Dermed kan vi få belyst emnet. 

1. Kan det løbe rundt 

2. Hvilken form – Cafe ell. Restaurant 

3. Skal der forpagter på eller? 

osv. 

Jeg håber i denne gang vil være med til at tage et skridt i den rigtige retning, og 

stemme for mit forslag. 



FD: Bestyrelsen er lydhør, men ønsker at kommentere indlægget senere.                                             

Chr. Skov: Emnet er diskuteret før. En undersøgelse (behovsanalyse) som 

foreslået af bestyrelsen vil være godt. Målsætningen skal ikke ændres. Foreslår 

afstemning.                       Per Rasmussen mener ikke at målsætningen skal 

ændres. Mener endvidere, at det er svært for andre klubber med restaurant, at få 

økonomien til at løbe rundt. Medlemmerne skal også spørges om man er villig til 

en evt. kontingentforhøjelse. Mener ikke at en café vil tiltrække flere 

medlemmer/gæster. 

FD spørger JF hvilken form for udvalg der skal nedsættes. Dertil svarer JF, at det 

er bestyrel-sens ansvar. 

Ændringsforslag vedr. shop trækkes af JF, da han ikke på indsendelsestidspunktet 

var bekendt med planer om shop. Han fandt den nye løsning tilfredsstillende.                                                 

BK: Brugerundersøgelsen skal afdække i hvilken retning udviklingen skal gå, ikke 

kun om café, men også om hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer, gæster og 

sponsorer. Der er også ønske om yderligere servicering i klubben. ”Der er mange 

klubber om buddet. Vi skal ikke stå på perronen og se toget køre forbi!”                                                                                                                                                                   

Undersøgelsen skal være meget nuanceret, men på VfG’s præmisser. Vores 

målsætninger 5 år gammel og er ikke nødvendigvis tidssvarende. 

JF: Et af problemerne er at vendinger i målsætningen er negative. 

BK: Undersøgelsen gennemføres inden sommerferien i samarbejde med DGU 

Efter en længere debat der viste forskellige holdninger, konkluderede FD sammen 

med JF, at der skal foretages skriftlig afstemning: 

 

Afstemningsresultat: 

For 73 

Imod 48 

I alt         121 

Forslag hermed vedtaget. 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er Bo Knudsen og Jim Staffensen. Jim Staffensen ønsker 

ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Bo Knudsen samt nyvalg af Lene 

Krüger. Begge valgt med akklamation. 

Som suppleanter foreslås Helle Jonassen og Søren Garbøl. Begge valgt med 

akklamation. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Bestyrelsen anbefaler valg af PricewaterhouseCoopers, og valg af Joachim 

Wengenroth som revisorsuppleant. Begge blev valgt. 

9. Eventuelt 

Ellen Skjerbek ville vide hvorfor klubben ikke er med i juniorgreenfeeordning. 

BK: Bestyrelsen tager Ellen´s indlæg med i fremtidige overvejelser. 

Per Rasmussen udtrykte ønske om, at de hurtige greens fra sidste år blev bevaret. 

BK: Greens kan ikke tåle vedblivende at blive klippet så kort så tit. 

Palle Hansen: Hvorfor skal vi selv samle bolde op på driving range? 

BK: På grund af vejret har der ikke været ideelle forhold. Det er ikke muligt at køre 

ud og samle bolde ind endnu. På et forslag om manuel indsamling af f.eks. 

juniorer, svarede BK at det ville blive overvejet. 

JF udtalte at han var en meget glad mand efter afstemningsresultatet. Endvidere 

foreslog han, at der blev etableret egentlige junior teesteder både for piger og 

drenge.  

Per Marxen foreslog at der blev opsat automatiske dørlukkere i klubhuset. 

Steen Larsen mener ikke at hunde hører hjemme på banen. Dertil svarede BK, at 

der var tale om en forsøgsordning i 2008. 

Chr. Skov kommenterede ønsket om junior teesteder med, at det var op til 

forældrene at vurdere om børnene kan spille i.h.t. propositionerne for matchen. 



Herefter takkede dirigenten og overlod ordet til BK. 

BK takkede Morten Grimsgaard for et stort og godt arbejde i juniorkommiteen, og 

som inspirator for de øvrige medlemmer.                                                                                                      

En stor tak også til Mogens Olsen for hans virke som formand for 

turneringsledelsen.                                                                                                                 

En stor ros lød til Jim Staffensen, der er indvalgt i DGU’S bestyrelse, for et godt 

arbejde i bestyrelsen, og for de mange tydelige fingeraftryk som han havde sat i 

årenes løb. 

Til slut sagde formanden tak for en god generalforsamling. Bestyrelsen havde 

modtaget mange gode input, som der kunne arbejdes videre med. 

Afslutningsvis udtrykte formanden, at han havde en rigtig god mavefornemmelse 

efter denne generalforsamling. 

 

 

 

Referent: Jan Arendt 

 

 

 

  

 


