
     

      Glamsbjerg 14.11.18 

Referat ekstraordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub 

Deltagere: Bestyrelsen og medlemmer af VFG  

 

Dagsorden 

1. Velkomst ved formand Morten D.  

Morten bød velkommen og takkede for, at så mange mødte op. 

 

2. Valg af dirigent 

Bent Jørgensen 

 

Generalforsamling er indkaldt efter reglerne.  

3. Forslag fra bestyrelsen vedr. fusion/optagelse af Sunset Golfklubs medlemmer. 

 

Morten:  

Det handler om, at vi skal stemme om en fusion med Sunset Golfklub (SGK). Baggrunden er, at 

Sunsetmedlemmerne har ønsket at få en anden bane at spille på. Hele 2018 har medlemmerne spillet som 

greenfee-gæster med dispensation. SGK har haft generalforsamling og der valgt, at de ønsker at fusionere 

med VFG.  

I år har vi set, at SGK-spillerne har været aktive og engagerede og hjulpet til ved vores arrangementer.  

Vedr. økonomi:  

SGK har en likvid kapital pr. 31.12.18 107.000,- kr., som VFG overtager ved fusion. 

Til orientering har SGK-spillerne 2018 betalt som greenfeegæster efter den fynske ordning.  

Eksempel på fremtidig økonomi:  

Det drejer sig om 30 medlemmer, der pt. er medlemmer. Hvis disse 30 meldes ind i VFG kan regnestykket se 

ud som: 

Hvert SGK-medlem indbetaler 1250,- kr./person som kontingent, dette lægges oveni kapitalen = 37.500 + 

107.000 = 144.500 kr.  

Så bliver deres kontingent 4.820,- kr., mod vores 6.140,- kr., hvilket er en rabat på 1.340,- kr. i 2019.  

Pr. 1. januar 2020 vil de være medlemmer på lige økonomisk fod som os.  

Deres medlemmer afgør inden 15.12.18, hvem der meldes ind i VFG pr. 01.01.19. Uanset antal medlemmer 

får VFG kapitalen.  

Navnet Sunset Golfklub følger ikke med i VFG. 

Det skal dog endelig konfirmeres i DGU’s bestyrelse inden endelig afklaring foreligger.  

I dag skal vi så beslutte om vi ønsker denne fusion. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Har man overvejet at købe jord med fra SGK:  

Det har bestyrelsen overvejet, men der er ikke fordele grundet pris og for stor afstand mellem 

banerne. 

 



Har medlemmerne golfkørekort: 

Alle er golfspillere, og har golfkørekort. En del har endvidere fået undervisning af Michael i løbet af 

sæsonen 2018. 

 

Aldersfordeling: 

 Bredt repræsenteret. 

 

Er det endelig vedtaget fra SGK? 

Ja, de har besluttet, at de ønsker fusionering med VFG. 

 

Er der nogen udover de 30, der via SGK er tilkommet? 

 Der er medlemmer fra SGK, der har indmeldt som ordinært medlem i VFG primo året 2018. 

 

Vil Sunset være en klub under DGU v.Troels og Gerda: 

 Det ved vi ikke, men vi tager ikke navnet med. 

 

Kommentarer fra medlemmerne: 

Godt med penge i vores kasse. Og fint tilbud de får.  

 

Afstemning: Der var 36 fremmødte og 15 fuldmagter, hvilket giver 51 stemmeberettigede: 

Ja: 51 

Nej: 0. 

 

Evt. 

Vil gerne have mere information og kommunikation generelt fra bestyrelsen.  

Efterspørger besvarelse på de mail, der bliver sendt til bestyrelsen.  

Husk at bruge Ris/Ros-kassen.  

 

Godt at vi nu ved, hvilke betingelser SGK-medlemmerne har spillet under. 

Ønske om mere åbenhed omkring økonomien.  

Bestyrelsen har bestræbt sig på at informere så meget og så bredt som muligt. Der kan dog være situationer, 

hvor alt ikke kan kommunikeres ud fra dag 1.  

 

Morten takkede for god ro og orden. 

 

Eva Lund 

Referent 

 

 

 


