
Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub,  

mandag den 29. marts 2010. 

Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bjarne Rasmussen(BR), der blev valgt med akklamation. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt, og at dagsordenen var som 

vedtægterne foreskriver. 

 

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 det da endelig blevet golfvejr. Denne vinter har vi alle måtte holde pause, fra vores herlige 

sport, med mindre man har søgt mod sydligere himmelstrøg. Jeg håber at alle i forsamlingen har 

observeret at vi åbnede vores bane for en ude siden, endda med spil til sommergreens, godt nok 

nogle lidt lodne og ujævne af slagsen. Det bliver spændende at se hvor hurtigt Christian og hans 

mandskab kan få banen grøn og fin, uden brug af alt for mange kemikalier. 

Brugen af kemikalier på danske golfanlæg har jo i de første måneder af året budt på nogle grimme 

avisoverskrifter. Miljøstyrelsens kemikaliekontrol kunne konstatere, at der på 18 ud af 25 besøgte 

golfanlæg blev fundet pesticider, som ikke er tilladt her i landet. 

Vestfyns Golfklub har ikke haft besøg af miljøstyrelsen, og vi ligger heller ikke inde med kemikalier 

som er forbudte. Vi har gennem flere år aflagt grønne regnskaber, hvor vores forbrug er 

indrapporteret til DGU. Og har i den forbindelse ikke fået pålæg eller kommentarer af nogen slags.  

Vi har netop denne vinter investeret i en ny avanceret sprøjte, så vi er i stand til at overholde de 

krav vi kender for den nærmeste fremtid, og de krav som vi ved kommer i de kommende år. Der 

arbejdes ligeledes fra DGU´s side med implementeringen af et nyt IT system, hvor man kan 

indsamle oplysninger, om de enkelte klubbers forbrug, så området kan bearbejdes, med mulighed 

for, at der kan laves sammenligninger klubber imellem, til gavn for den enkelte klub, medlemmer 

og naturligvis til gavn for miljøet. 

Ikke mere om miljøet i denne omgang, men der er ingen tvivl om, at det er et område som vil 

tiltrække sig meget fokus i de kommende år. Bestyrelsen holder en gang om året en temadag, hvor 

vi går lidt dybere ned i enkelte områder, et af de områder vil på vores møde i år blive miljøet. 

Den lange og hårde vinter, har bremset de tiltag som vi havde besluttet skulle laves på banen inden 

sæsonstart. Der var planlagt nogle dræningsopgaver og nogle opgaver af mere kosmetisk karakter. 

De er alle skubbet til efter sæsonafslutning, så vi undgår for mange områder med blå pæle i løbet af 

sæsonen. 



Jeg tror til gengæld at det er første gang, at det har været muligt fra sæsonstart, at indsamling 

bolde på vores driving range, ved brug af maskinel - så tidligere års investering i dræning, viser nu 

sin værdi. 

Hvis vi skal kaste blikket tilbage til perioden efter sidste års generalforsamling, kommer jeg nok ikke 

udenom vores behandling af Café or not Café. Debatten blev efter bestyrelsens vurdering ikke 

afsluttet på en måde, så vi var sikre på, hvor, eller i hvilken retning vi skulle rette fokus. Jeg 

medgiver gerne, at det var vanskeligt, idet der ikke skulle stemmes om det fremlagte oplæg, men 

blot fornemmes stemningen blandt de fremmødte, og derefter arbejde videre derfra. 

Efter generalforsamlingen opstod nye muligheder for finansiering. Så det var en enig bestyrelse 

som ønskede en klar tilkendegivelse fra alle medlemmer, om vores fremadrettede arbejde skulle 

fortsætte indenfor dette område.  

Resultatet af afstemningen kender i alle – 44 % for og 56 % imod - et klart flertal for at vi ikke skulle 

arbejde med at etablere en Café. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem 

som stemte, og vil i samme forbindelse gerne tilkendegive, at vi mener at demokratiet virker. Vi har 

naturligvis styr på vores organisatoriske opbygning og ved at generalforsamlingen er vores øverste 

myndighed. Men det fraholder ikke en bestyrelse, at tage temperaturen på samtlige medlemmerne 

for at finde ud af om vi går i den rigtige retning. Det var ind imellem en noget ubehagelig oplevelse 

vi blev mødt med i den periode. Vi forventer nødvendigvis ikke ros for vores arbejde som frivillige i 

bestyrelsen, men en gensidig respekt og god tone kommer vi alle meget langt med. 

Vi fik lukket café sagen, og kunne igen, koncentrere os om at udvikle klubben. Første tiltag var et 

rigtig godt åbent hus engagement, hvor vi igen dels var meget heldige med vejret, og dels havde 

mange nye, som kiggede forbi. Dette ikke mindst takket være jer og jeres indsats. 

Vi gentager succes og holder igen i år åbent hus. Det kommer til at foregå lørdag den 17. april i 

tidsrummet fra kl. 13 – 15. I er vist alle klar over at konkurrencen om de kommende golfere på Fyn 

er blevet endnu hårdere, så derfor har vi også brug for hjælp fra alle som kan og vil invitere nogle 

med fra omgangskredsen. Der er igen i år udarbejdet en invitation som I kan give eller sende til 

potentielle golfere – der ligger nogle på bordene, og hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan Jørgen 

udskrive nogle flere til jer. 

Som et yderligere tiltag har vi i år valgt også at have åbent hus, den 25. april, som er dedikeret som 

golfens dag. 

Når vi nu er ved medlemssituationen er det vel på sin plads at jeg fortæller om hvordan det står til 

med medlemstallet i VFG. 

Ved udgangen af 2009 var vi 817 (2008: 861) aktive medlemmer, fordelt på 

87   juniorer (95) 

645 aktive over 21 år (672) 

74   ugedagsmedlemmer (94) 

Medlemstallet er stadig på en fornuftigt niveau, men der er rigelig plads til flere, så endnu engang 

kan jeg kun opfordre til at alle kommer med nye. 



Sidste år nævnte jeg, at vi på landsplan havde en pæn nettotilgang af nye golfere, men at der 

samtidig var åbnet så mange golfbaner, at medlemstallet pr. klub var faldende. Der er stadig en 

nettotilgang af golfere. I 2009 dog kun beskedne 250, men dog en fremgang. Der blev heldigvis kun 

åbnet en golfklub i 2009, så der ser ud til at etablering af nye golfbaner har toppet for denne gang. 

På juniorområdet er vi stadig meget flot repræsenteret, med mange medlemmer, et rigtig godt 

sammenhold og gode resultater for sæsonen 2009. Turneringerne var præget af meget tætte 

rækker, hvor vores held manglede i de afgørende situationer for at gå videre til de attraktive 

finalekampe. 

Juniorerne havde i sommer besøg af deres Skotske venner. En stor oplevelse for mange juniorer og 

deres familier. Og vi genvandt trofæet, efter at det havde været på skotske hænder siden sidste 

møde hos dem. 

Hvordan gik det med de øvrige turneringshold i 2009? 

3. division herrer forblev i deres række efter en flot holdindsats, hvor vi gennem året gennemgik et 

stort generationsskifte på holdet. 

Vores hold i kvalifikationsrækken sluttede sæsonen midt i rækken. 

Samlet set er målsætningen ifølge klubbens træner opnået til fulde i sæsonen 2009. 

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. 

På personalesiden har vi i sekretariatet haft en fuldtidsansat golfmanager, en servicemedarbejder 

på 0,43 % og uændret en medarbejder til rengøring på 0,54 %. 

Greenkeeperstaben omfatter uændret 1 chefgreenkeeper og 3,75 greenkeeperassistenter. 

Sidst men ikke mindst kommer samarbejdet med vores pro. Som igen i 2009 har fungeret meget 

tilfredsstillende. 

At vi har gode folk ansatte i administrationen, på banen og som pro, smitter ganske givet af på den 

oplevelse som besøgende får, når de besøger vores anlæg.  For året 2009 var der også en pæn 

fremgang af greenfegæster. Gæsteantallet er således øget fra 3.159 i 2008 til 3.597 i 2009 - Om 

stigningen af gæsteantallet hænger sammen med at vores anlæg blev kåret som det bedste anlæg 

på Fyn vides ikke, men vi kan konstatere at der har været flere gæster fra Fyn, som samtidig har 

kunnet benytte sig af den fynske aftale om ½ greenfee på hverdage. 

Vi har i 2009 slået ny rekord med hensyn til sponsorindtægter. Det er vi meget taknemlige for og 

naturligvis også meget stolte af. Tusinde tak til alle jer som på den ene eller anden måde støtter 

økonomisk op om vores klub. 

Af aktiviteter for sponsorer har der været afholdt sponsormatch på egen bane i foråret og en 

sponsortur til det jyske i efteråret.  

Der har igennem efteråret/vinteren været arbejdet med at forbedre kommunikationen. Jeg håber 

derfor, at I vil tage godt imod den ny hjemmeside, som Lene har lovet klar til sæsonstart – her kan I 

lige se hvordan forsiden kommer til at tage sig ud. Og her et bud på en af de underliggende sider. 



For den kommende sæsoner er der også givet håndslag på, at der vil blive udsendt 4 nyhedsbreve i 

løbet af sæsonen. Nyhedsbreve som vil indeholde oplevelser fra banen, informationer fra 

bestyrelsen, og meget andet som bliver samlet sammen i løbet af et kvartal. I den forbindelse søger 

vi medlemmer som kunne tænke sig at deltage i et redaktionsudvalg, til at bearbejde og prioritere 

de forskellige indlæg. Skulle du have lyst, giver du bare besked til Jørgen eller Lene. 

Hjælp! Vi mangler frivillige. Specielt mangler vi p.t. frivillige som vil hjælpe med at afvikle de 

matcher som er planlagte for det kommende år. Har du nogle timer, du vil stille til rådighed for 

frivilligt arbejde i klubben, kan jeg kun appellere til, at du henvender dig til vores golfmanager, for 

at få yderligere information. 

Når du er frivillig i VFG, bliver du inviteret til en årlig match med spisning, får en klubtrøje og kan 

være med til at påvirke udviklingen at klubben.  

Til alle de frivillige som allerede har gjort en indsats, skal lyde en stor tak for indsatsen i det 

forgangne år.  

Jeg vil knytte et par enkelte kommentarer til regnskabet som vores revisor Kenneth Nissen vil 

gennemgå under næste punkt. 

Greenfeeindtægten har jeg tidligere kommenteret, flere gæster med lidt mindre indtægter til følge. 

Lønninger på banen og administration højere end budget, men når der tages højde for, at der er 

hensat kr. 161.721 til feriepengeforpligtigelser, er omkostninger lavere end forventet. 

Shop indtægter lavere end shopudgifter – der var en faktura som vedrørte 2008, som desværre ikke 

var blevet betalt, så der er tale om en periodiseringsfejl. 

På DGU repræsentantskabsmøde den 20.marts blev det besluttet, at give de enkelte klubber 

mulighed for, at indfører andre og mere fleksible medlemskaber end dem som man kender i dag. 

Med det helt klare formål, at få flere til at spille golf – og specielt have fokus på at holde på alle de 

unge som man i dag kan se melder sig ud i de år hvor de stifter familie, typisk unge i 25-40 års 

alderen. 

De nye tiltag træder i kraft 1. januar 2011 – så vi har året i år til at finde ud af hvordan vi i vores klub 

kan få mest muligt ud at de nye muligheder. Det kommer I helt sikkert til at hører mere om på et 

senere tidspunkt. 

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

indsats i det forløbne år. Og sidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt 

samarbejde til gavn for VFG. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til beretning, som blev taget til efterretning af 

forsamlingen med akklamation. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Klubbens revisor fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt med akklamation. 



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

Revisor gennemgik budgetter i hovedtræk, som blev taget til efterretning. 

5. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud 

Bo Knudsen motiverede bestyrelsens forslag til ændringer i kontingenter, specielt for juniorer, med 
at det er bestyrelsens mål, at juniorkontingentets størrelse skal afspejle gennemsnittet i de fynsek 
klubber, hvilket med den foreslåede stigning næsten vil opnås. 
 
Jais Frimodt sagde, at han mente, at det var skadeligt for juniorerne med så stor en stigning, og 
foreslår i stedet en procentvis stigning der modsvarer den procentvise stigning for øvrige 
kategorier. Ellen Skjerbek foreslog, at stigningen for juniorer skulle droppes. Carsten Hogrefe sagde, 
at han var helt på linje med Jais Frimodt.  

Disse forslag blev afvist af dirigenten med henvisning til den jura, der gælder for foreninger. 

Herefter foreslog Jais Frimodt, at punktet blev trukket, og at der blev indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.  

Svend Lassen støttede bestyrelsens forslag og sagde, at kom der ikke en lille kontingentstigning nu, 
ville der komme en større senere. 

Ellen Skjerbek støtter endnu en gang Jais Frimodt’s forslag. Denne nævner at den procentvise 
stigning bør være den samme. 

Herefter oplyste dirigenten om proceduren for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

Der blev begæret skriftlig afstemning. Der blev afgivet 74 stemmet. Heraf 5 blanke, 49 ja og 20 nej. 

Forslaget om kontingentstigning på kr. 200 var herefter vedtaget. 

Forslaget om uændret indskud blev vedtaget. 

6. Forslag fra bestyrelse og/eller fra medlemmer 

               Der var ikke indkommet nogen forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

Birgit Møller & Bjarne Kristiansen blev genvalgt til bestyrelsen. 
Der var nyvalg til bestyrelsen af Bjarne Madsen og Carsten Hogrefe.  
Alle blev valgt med akklamation. 

Som suppleanter foreslog bestyrelsen Anette Lehrmann og Lars Hindsgaul Madsen. Begge blev 
valgt med akklamation. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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



9. Eventuelt 

Jais Frimodt foreslog, at kommende bestyrelsesmedlemmer fremover præsenterer sig og kort 
fortæller om deres holdninger.  
Kurt Jensen efterlysning overdækning af udslagsstederne ved driving range. Formand Bo Knudsen 
oplyser at begge forslag bliver taget til med i fremtidige overvejelser. 

Herefter takkede formanden de afgåede bestyrelsesmedlemmer for det udførte arbejde. Ligeledes 
blev de afgåede formænd for diverse udvalg takket for mange års arbejde. Alle modtog en kurv 
med vin og specialiteter. 

Til sidst takkede formanden bestyrelse, personale og medlemmer.  
Endvidere takkede dirigenten for god ro og orden.  
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten og generalforsamlingen.    

 

 

 

 

 

Godkendt af dirigent – dato: __________________________ 

 

Bjarne Rasmussen: __________________________________ 
                                                                                                 

 

 


