
Generalforsamling Brøndby Golfklub den 24. marts 2010 i Idrættens hus  

 

Formanden Tage Jensen bød velkommen og herefter afholdtes generalforsamlingen i 

henhold til den udsendte dagsorden. 

 

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent 

Jan Darfelt (DIF) blev foreslået og valgt som dirigent og erklærede herefter 

generalforsamlingen lovlig indvarslet.  

 

Ad dagsordenens punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formanden bød endnu engang velkommen til de fremmødte, herunder en særlig 

velkomst til nye medlemmer. 

 

     Formanden fremlagde herefter bestyrelsens beretning således: 
Statistik for 2009: 

30. september 2009 var der i alt 152.622 golfspillere i Danmark i ht. DGU’s hjemmeside. Dette er ca. 250 flere end året 

i forvejen. Da der i årets løb er kommet flere nye baner i Danmark, betyder det dog, at der er færre medlemmer pr. 

golfhul. 

I Brøndby Golfklub var der pr. 31. december 2009 i alt 1170 aktive medlemmer, heraf var der 99 medlemmer under 25 

år. Antallet af passive medlemmer var 174, hvilket er en lille nedgang af aktive medlemmer og en lille stigning af de 

passive. 

Der har i 2009 været afholdt 8 turneringer i klubben, hvori der har deltaget i alt 759 medlemmer. 

Herudover har klubberne i klubben afviklet deres ugentlige turneringer ligesom de årlige klubmesterskaber også er 

afviklet over 2 weekender. 

Ud fra forbruget af scorekort skønnes det, at der har været spillet ca. 16.000 runder golf.i årets løb. 

Klubben har i 2009 haft i alt 2.507 greenfee gæster, hvilket er en lille stigning i forhold til 2008, hvilket ses med 

tilfredshed, idet de fleste danske klubber melder om fald i antallet af greenfee gæster. 

 

Aktiviteter gennem 2009: 

Ved sæsonstart gik tidsbestillingen i luften. På trods af en del negative røster i starten, er dette endt med at blive en stor 

succes, som har fået mange positive tilkendegivelser fra medlemmer og gæster. Tidsbestillingen har også medvirket til 

at der er kommet bedre flow på banen, når start tiderne ellers overholdes, tillige med at der også er bedre plads ved 

boldrenden for dem, der ikke lige har fået booket en tid. 

Der blev også i 2009 åbnet mulighed for start på hul 10. Klubben har ikke modtaget så mange tilkendegivelser fra 

medlemmerne om, hvorvidt det er blevet en succes eller ej, men bestyrelsen vil fortsat holde øje med, om det fungerer 

efter hensigten, eller om det skal fortsætte som hidtil eller stoppes igen. 

Skolegolf blev igangsat i 2009 i samarbejde med et par af kommunens skoler. Klubben håber på, at der gennem dette 

samarbejde, vil komme nye juniorer til klubben, som gennem en årrække kan være med til at bidrage til økonomien i 

klubben, hvorfor samarbejdet fortsætter igen i år. 

Klubben har i 2009 haft et par henvendelser fra Vejdirektoratet, som har fundet en del golfbolde ved motorvejen ved 

hul 3 og 4, hvilket ses på med stor alvor. Klubben har derfor set sig nødsaget til at rykke out of bounds  pælene længere 

ind mod fairway på hul 3, og opsætte advarselsskilte herom, for at undgå at vildfarne bolde kan komme til at ramme en 

bil på motorvejen, hvorfor der ikke kan opfordres nok til at forsøge at undgå, at boldene flyver ud på motorvejen, da det 

i yderste konsekvens  kan ende med, at klubben får påbud om at lukke hullerne ud mod motorvejen, hvilket ingen af os 

kan være interesseret i. 

Klubben fejrede i 2009 sit 10 års jubilæum, som blev markeret ved en turnering med efterfølgende grillfest. Dagen var 

en stor succes, der først sluttede langt ud på aftenen. 

Medlemsundersøgelsen: 

Brøndby Golfklub fik i 2009 udarbejdet en medlemsundersøgelse gennem DGU. Medlemsundersøgelsen blev besvaret 

af 650 af klubbens medlemmer og er tidligere gennemgået på et medlemsmøde af Jonas Mejer fra DGU. 

Medlemsundersøgelsen er tilgængelig på klubbens hjemmeside, hvorfor den ikke vil gennemgået i detaljer her.  

Det skal dog nævnes at der var 264 medlemmer, som meldte sig til at deltage i frivilligt arbejde, hvilket er utroligt flot. 



Klubben har i den forgangne weekend afholdt et opstartsmøde for at få de frivillige delt ind i de områder, man måtte 

ønske at medvirke. Foreløbig har ca. 40 meldt sig til at være med til at ”rydde op” ude på banen før åbningsturneringen,  

 62 % af dem der besvarede skemaet ønsker at der etableres restaurant/cafe samt at medlemsfaciliteterne forbedres, 

hvilket der også fremadrettet vil blive arbejdet på. 

56 % er stemt for at klubben køber Hvedegården  

 27 % ønsker at man kan booke træning hos proen via Golfbox. Dette  modul er allerede  tilkøbt hos Golfbox og 

forventes igangsat om kort tid.. 

Der har dog også været områder, hvor der har været lav tilfredshed i undersøgelsen, bl.a. informationer fra bestyrelsen, 

banen og andre generelle forhold samt proshoppens åbningstider. Disse forhold vil bestyrelsen arbejde på at forbedre. 

I forbindelse med den nye proaftale,, vil der være væsentlig udvidede åbningstider i proshoppen, hvorfor der ikke kan 

opfordres nok til, at medlemmerne støtter op om denne. 

Helhedsplan for klubben: 

Der arbejdes videre med den helhedsplan, som blev fremlagt på klubbens generalforsamling i 2008, dog således at 

arbejdet vil blive udført i små bidder af gangen. 

Brøndby Kommune ønsker at sælge Hvedegården til klubben, men prisen for denne vil være afhængig af, hvorvidt 

klubben finder ejendommen interessant.  Såfremt ejendommen tilkøbes, vil der evt. være mulighed for en udvidelse af 

hul 2 samt og andre tiltag vedr. teestederne for hul 2 og hul 6, ligesom der vil være mulighed for at flytte teestedet til 

hul 3 således at der fremover slås ind mod fairway i stedet at slå over mod motorvejen. 

Der er givet en byggetilladelse fra kommunen til, at sekretariatet kan flyttes ned i stueetagen. Denne ændring ønskes 

gennemført snarest muligt, således at arbejdsvilkårene for sekretariatet kan lovliggøres tillige med at sekretariatet kan 

blive mere synlige overfor medlemmer og gæster. 

Bestyrelsen ønsker at nedsætte et håndplukket ”byggeudvalg”, som kan bistå bestyrelsen med byggetilladelser, brand-

sikring etc. for herefter at lave en handlingsplan. 

Pause i formandens beretning 

 

Ordet blev herefter givet til baneudvalgsformanden, Stig Bindner: 

Baneudvalget redegjorde for vinterens arbejder omkring banen, der pga. frosten har trukket i langdrag..  

Der er blevet beskåret poppeltræer ved kolonihaverne og klippet hegn langs hul 8 samt par 3 banen.  

Der er endvidere indkøbt nye store træer, som er plantet på hhv. hul 8 – 10 og 14.  

(Der blev vist slides show fra arbejdet med beskæring og beplantning) 

Det forventes, at der vil blive lagt rullegræs på de nye teesteder ved hul 9, således at disse står klar til brug ved  

”Hjælperturneringen” den 17. april 2010. Der vil blive placeret måtter på teestederne, indtil græsset er godt i gang. 

”Brandvejen” vil være anlagt senest den 1. maj, såfremt der ikke for meget regn 

Sommergreens og teesteder forventes åbnet fredag de. 26. marts, og vognforbuddet ophæves den 1. april. 

 

Formandens beretning fortsat…………. 

Forhandling vedr. proaftale: 

Formanden redegjorde for forløbet i forhandlingerne om en ny aftale med den tidligere pro - Allan, som strakte sig over 

en periode på ca. 12 måneder. Da der var for stor afstand mellem Allans og bestyrelsens oplæg til en ny aftale, 

besluttede bestyrelsen at slutte forhandlingerne med Allan og opslog derfor stillingen for en ny. 

Der blev derfor afholdt en afskedsreception for Allan før jul. 

Der var mange kvalificerede ansøgere, og valget faldt på Henrik Schulze, med hvem der er indgået en aftale pr. 1, marts 

2010. Der er indgået en fleksibel kontraktform, som både bestyrelsen og Henrik finder meget tilfredsstillende. 

Der er derudover kommet en væsentlig øget åbningstid i shoppen, som primært vil blive passet af Henriks kæreste, 

Pernille, i det omfang Henrik ikke selv kan være der. 

Proshoppen åbner den 1. april 2010, og inviterer til reception på dagen. 

Formanden appellerer til alle medlemmerne at støtte op omkring shoppen, da det vil være en forudsætning for, at få det 

til at hænge sammen rent økonomisk. 

 

DGU årsmøde den 20. marts 2010: 

På DGU’s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2010 blev der indført nye regler pr. 1. januar 2011. 

Dette betyder bl.a. andet at klubberne frit kan oprette nye medlemskategorier, og fastsætte reglerne herfor. 

Det betyder bl.a. også, at 9-hullers baner ned til 1375 meter kan godkendes som DGU-klubber. 

Det blev endvidere vedtaget, at der i klubben max kan være 100 medlemmer pr. golfhul. 

På grund af ovenstående ændringer vil bestyrelsen arbejde videre med ideer til, hvordan Brøndby Golfklub skal 

forholde sig i forhold til ændringerne. 

 

 



Udfordringen: 

På grund af det seneste års økonomiske krise, stigende arbejdsløshed, stigende opsparing, usikkerhed om boligpriser og 

den globale økonomi har Brøndby Golfklub en stor udfordring foran sig, idet der samtidig bliver flere golfhuller pr. 

spiller på landsplan, medlemskategorier frigives, og en tendens til faldende medlemstal. 

(Plancher om udvikling af medlemsantallet blev vist på skærmen)  

 

Nye mulige tiltag: 

Generelt økonomieftersyn i klubben.  

Øget informationsindsats 

Genstarte sponsorarbejdet 

Tiltag vedr. juniorer – herunder skolegolf 

Prøvemedlemskab 

Forsøg med buggy/”Minibuggy” 

Drage fordel af vores placering – 10 km fra centrum af København. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående,  nævnte formanden  at klubben i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlin-

gen ikke i år har nogen udmelding om stigning i kontingentet i det kommende år. Dette skyldes at bestyrelsen gerne vil 

afprøve udfordringen om nye tiltag og har en tro på, at dette kan lade sig gøre på nogen områder. 

 

Afslutning: 

Formanden rettede en stor tak til alle, som yder en frivillig indsats  i Brøndby Golfklub, det være sig baneservice, 

begynder arbejde, junior- og elitearbejde, turneringsudvalg og turneringshælpere og ikke mindst de mange ”nye” 

frivillige, som nu har meldt sig til at yde et stykke arbejde for klubben. 

 

Også personalet – kontorpersonale, klubbens pro, trænere samt banepersonalet fik en stor tak for deres indsats i året og 

formanden rettede en stor tak til personalet for den modtagelse han har fået i klubben. 

 

Formanden rettede til sidst en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og mange gode diskussioner, samt 

en stor tak til den tidligere formand og kasserer for deres støtte i overgangsperioden. 

 

Formandens beretning slut 

 

Klapsalver fra salen. 

 

 

Dirigenten tog herefter ordet og meddelte, at der er 136 stemmeberettigede tilstede i 

salen. 

 

Dirigenten gennemgik herefter power pointen vedr. bestyrelsens beretning og spurgte 

om der var nogle spørgsmål eller kommentarer til denne. 

 

Medl. nr. 1649 i forbindelse med helhedsplanen: 

Medlemmet vil gerne høre om bestyrelsen er bekendt med den nye jernbane, som 

skal anlægges sydpå. På Vejdirektoratets hjemmeside kan man se, hvordan det er 

planlagt i området, og det ser ud som om, der bl.a. er en del kolonihaver samt til-

kørselsvejen til klubben, der bliver berørt af dette. Hvis ikke bestyrelsen er bekendt 

med sagen allerede, råder han at bestyrelsen ser nærmere på disse planer, da banen 

kommer ganske tæt på. 

 

Formanden takker for informationen og meddeler at bestyrelsen helt sikkert vil se på 

dette. 



 

 

Medlem nr. 1422 i forbindelse med nye mulige tiltag: 

Medlemmet nævner, at hun er bekendt med, at nogle klubber lader deres passive 

medlemmer spille på hjemmebanen mod betaling af greenfee, og medlemmet spørger 

om man i BGK har overvejet den mulighed. 

 

Bestyrelsen takker for forslaget og vil tage det med i de fremtidige overvejelser. 

 

Der var ikke flere kommentarer til bestyrelsens beretning og dirigenten bad om 

forsamlingens godkendelse af bestyrelsens beretning, hvilket skete med stor bifald fra 

salen. 

 

Dagsordenens punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det 

forløbne år til godkendelse 

Det udsendte regnskab blev fremlagt og gennemgået af Martin Høgh, som valgte 

at gennemgå regnskabet i en kort version, idet regnskabet er udsendt til alle med-

lemmerne i forvejen. 

 

Dirigenten forespurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, 

hvilket ikke var tilfældet. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 

Ad dagsordenens punkt 4: Forhandling og afstemning om følgende forslag fra 

bestyrelsen.  
a) Vedtægtsændringer 

 

Bestyrelsen havde foreslået nedenstående vedtægtsændringer: 

 
§ 2 

Nuværende tekst: 

 
Stk. 2 Klubbens formål er: 

 

at  organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter således, at klubbens medlemmer og gæster kan udøve golfspillet under  
de bedst mulige forhold, og hermed skabe muligheder for, at børn og unge kan dyrke golfsporten med udgangspunkt i den unges  

interesse, og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen. 

 
at  indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Golf ApS om brug af baneanlægget med tilhørende faciliteter, at de til  

stadighed sikrer at Brøndby Golfklub kan optages som og forblive fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union. 
 

at  indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Kommune eller andre om brug af jordarealer fra Toftemosegård, 

Midlergård og Hvedegård til anlæg og drift af golfbane, herunder indrette- og drive klubaktiviteter fra Toftemosegård med 
tilhørende bygninger. 

 

at  fremskaffe den fornødne lånekapital for Brøndby Golf ApS til anlæg af golf bane.(afsnittet udgår) 

 

 



 

 

 

 

 

Ændres til: 

 

Stk. 2 Klubbens formål er: 

 

at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter således, at klubbens medlemmer og gæster kan udøve golfspillet under 
de bedst mulige forhold, og hermed skabe gode muligheder for, at børn og unge kan dyrke golfsporten med udgangspunkt i den 

unges interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen. 

 

at indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Golf ApS om brug af baneanlægget med tilhørende faciliteter, at de til 

stadighed sikrer at Brøndby Golfklub kan optages som og forblive fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union. 

 
at indgå og vedligeholde sådanne aftaler med Brøndby Kommune eller andre om brug af jordarealer fra Toftemosegård, Midlergård 

og Hvedegård til anlæg og drift af golfbane, herunder indrette og drive klubaktiviteter fra Toftemosegård med tilhørende 

bygninger. 

 

Begrundelse for ændring: Afsnittet er uaktuel idet banen er udvidet til 18 huller. 

 

§ 3 

Nuværende tekst: 

 

Stk. 1 Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af general forsamlingen. 

Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab gennem sponsorater. Anpartshavere i Brøndby 

Golf ApS er aktive eller passive medlemmer i Brøndby Golfklub. 
Stk. 2 Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til ungsenior betales 1/3 indskud, og ved overgang fra ungsenior til senior 

betales 2/3 af det indskudsbeløb, der er gældende på tidspunktet for ændring af medlemskategori. 

Stk. 3 Passive medlemmer, som tidligere har været aktive seniormedlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt 
indskud. 

Ændres til:  

Stk. 1 Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af  generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan fastsætte supplerende optagelseskriterier herunder medlemskab gennem sponsorater. Anpartshavere i Brøndby 

Golf ApS er aktive eller passive medlemmer i Brøndby Golfklub. 

Stk. 2 Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til ungsenior betales nedsat indskud, kategori B, og ved overgang fra 
ungsenior til senior betales det resterende af det indskudsbeløb, der er gældende på tidspunktet for ændring af 

medlemskategori. 
Stk. 3 Passive medlemmer, som tidligere har været aktive seniormedlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt 

indskud. 

Såfremt passivperioden er under 12 måneder, skal der ved genindtrædelse som aktiv indbetales kontingent (med fradrag 

af passivkontingent) for hele den passive medlemsperiode. 

Er der vedtaget indbetalinger af særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. jfr. § 8, skal disse indbetales inden 

genindtrædelsen som aktiv seniormedlem. 

 

Begrundelse for ændring: 

ad stk. 2: Det på generalforsamlingen fastsatte beløb på kr. 3.000 udgør mere end 1/3 af det samlede indskud. Ved at ændre teksten til det 

foreslåede, vil der fremover være overensstemmelse mellem teksten i nærværende §3 og det indskud generalforsamlingen måtte vedtage. 

ad stk.3: Bestyrelsen har konstateret at enkelte medlemmer drøfter den ”smarte” mulighed at melde sig passiv i vinter perioden og dermed spare et 

6 mdr’s kontingent. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre punktet for at undgå, at medlemmer kan melde sig passive i vinterperioden for så igen at 

melde sig aktive i sommerperioden.  

 

§ 4 

Nuværende tekst: 

Stk. 1 Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.  

Ændres til: 
Stk. 1 Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter kriterier for opkrævning af 

indskud. 

Begrundelse for ændring: Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af  betalingsvilkårene for 

      indskud  mv. af hensyn til den stigende konkurrence om nye medlemmer. 

 

§ 7 

 

Nuværende tekst: 
Stk. 1 Ethvert aktivt medlem kan deltage i klubbens officielle matcher indenfor de af klubben/ matchudvalget fastsatte 

matchproportioner. 

Stk. 2 Intet medlem, der er i restance, kan deltage i matcher. Denne bestemmelse gælder også for gæster fra andre klubber tilknyttet 

Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. 
Skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden skal sammen med det reviderede regnskab tilsendes medlemmerne senest 3 uger 

før generalforsamlingen og skal bl.a. indeholde bestyrelsens eventuelle forslag til dagsordenens pkt. 4. 

 
 



 

Ændres til: 

Stk. 1 Ethvert aktivt medlem kan deltage i klubbens officielle turneringer indenfor de af klubben/ turneringsudvalget fastsatte 

turneringsbetingelser. 

Stk. 2 Intet medlem, der er i restance, kan deltage i turneringer. Denne bestemmelse gælder også for gæster fra andre klubber tilknyttet 

Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. 

Begrundelse for ændring: At følge DGU’s ordvalg herfor. 

 

§ 8 

Nuværende tekst: 
Stk. 1 Generalforsamlingen har indenfor de i disse vedtægter afstukne grænser højeste myndighed i klubbens anliggender. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Brøndby Kommune inden udgangen af marts måned. 

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen 

5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet    i overensstemmelse med vedtægternes regler. 

6) Forelæggelse af budget for det kommende år 
7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 

8) Valg af formand 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10)  Valg af revisor og suppleant (og suppleant udelades) 

11)  Eventuelt 

Ændres til: 
Stk. 1 Generalforsamlingen har indenfor de i disse vedtægter afstukne grænser højeste myndighed i klubbens anliggender. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Brøndby Kommune inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel  på klubbens hjemmeside, Golfbox, e-mail og ved 

opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden og skal bl.a. indeholde bestyrelsens eventuelle forslag til dagsordenens 

punkt 4. 

Det reviderede regnskab medsendes på e-mail eller kan afhentes i klubben senest 3 uger før generalforsamlingen  

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen 

5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler. 
6) Forelæggelse af budget for det kommende år 

7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 
8) Valg af formand 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

10)  Valg af revisor  
11)  Eventuelt 

 

Begrundelse for ændring: 

ad stk. 2: Bestyrelsen ønsker at ændre udsendelsen til elektronisk post, idet  hovedparten,  ca. 1100 af 1300  medlemmer har en  e- mail adresse 

tilknyttet Golfbox . Der vil også være en væsentlig porto- og tidsbesparelse herved. 

 

ad stk. 10: Da klubben benytter statsautoriseret revisionsfirma, er det ikke længere aktuel med revisorsuppleant. 

 

 

§ 10 

Nuværende tekst: 
 

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin dagsorden. (sekretær udelades) 

Ændres til: 
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og fastsætter selv sin dagsorden. 

Begrundelse for ændringen: Klubben har et etableret sekretariat, som varetager sekretærfunktionen. 

 

Dirigenten gennemgik ændringerne punkt for punkt og alle forslagene til ændringerne 

blev enstemmigt godkendt af forsamlingen uden kommentarer. 

Da der ikke var fremmødt tilstrækkelig antal stemmeberettigede til at ændringerne 

kunne besluttes på den ordinære generalforsamling i h.t. vedtægternes § 14, stk. 2 vil 

der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. april 2010 i klubhuset. 

Indkaldelsen er udsendt. 

 



Dirigenten spurgte herefter om, der var nogle i forsamlingen, som have spørgsmål til 

det fremlagte. 

Medl. 1422 ønskede at vide, hvorledes årsmærkerne fremover ville blive udsendt, 

idet de tidligere er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Sekretariatsleder Janne Andreasen meddelte, at dette ikke pt. er besluttet, men mulig-

heden kunne evt. være, at sekretariatet ville være åbent en weekend eller to, hvor 

medlemmerne så ville have mulighed for selv at afhente årsmærkerne. Alternativt 

udlevering ved generalforsamlingen. 

 

Ad dagsordenens punkt 5: Forhandling og afstemning om sådanne forslag, der 

måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler (senest 14 

dage før generalforsamlingen) 

Forslag 1:  
Fremsat af: Medlem nr.: 156, Peder Sustmann Larsen, (PSL) i alt 3 forslag: 

Forslag 1 
Vedtægtsændring: 

§ 5 stk. 6: Bestyrelsen fastsætter satserne for skabsleje og lignende. 

Paragraffen slettes. 
§ 8 stk. 3 pkt. 7: Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. ændres til følgende: 

Ny § 8 stk. 3 pkt. 7: Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud, skabsleje, drivingrangebolde og lignende og eventuelle særlige ydelser såsom 

bidrag til byggefond mv.  
Begrundelse for ovenstående er, at generalforsamlingen indenfor vedtægternes afstukne grænser har den højeste myndighed i klubbens anliggender 

(jf. § 8 stk. 1) og skal derfor have mulighed for at være med i beslutningen om hvilke satser, der årligt skal erlægges.  

 

Dirigenten forespurgte om PSL ville komme op og begrunde forslaget, og dette blev 

gjort med den begrundelse, at det er generalforsamlingen, som godkender kontingen-

ter, indskud m.m., hvorfor PSL også synes, at det ligeså godt også kan være general-

forsamlingen, som også godkender samtlige satser for de øvrige ydelser som tilbydes 

medlemmerne. 

 

Formanden meddelte, at bestyrelsen har drøftet froslaget, men vil stemme imod dette, 

da det trods alt er småbeløb, der er tale om, og jo mere man lægger over på 

generalforsamlingen, jo mindre beføjelser har bestyrelsen til selv at justere disse 

indtægter. Formanden appellerer derfor til at forsamlingen om fortsat at give besty-

relsen kompetence til at fastsætte disse takster som hidtil. 

 

Dirigenten ønsker at vide, om PSL ønsker at fastholde sit forslag, og da dette er 

tilfældet, bliver der udpeget stemmetællere. Forslaget blev herefter sat til afstemning. 

Da der kun var 3 stemmer for blev forslaget forkastet 

 

Dirigenten gik herefter videre til PSL’s 2. forslag:  
Forslag 2: 

Vedtages forslag 1 bortfalder Forslag 2 pkt. 1 og Forslag 2 pkt. 2 udvides til at omfatte teksten i ny § 8 stk.3 pkt. 7. Vedtages forslag 1 ikke fastholdes 

forslag 2 som beskrevet nedenfor. 
 

Bestyrelsen skal på generalforsamlingen motivere: 

1. Bestyrelsens fastsættelse af satser; jf. vedtægternes § 5 stk. 6. 
2. Forslag til fastsættelse af satser for kontingent etc.; jf. vedtægternes § 8 stk. 3 pkt. 7 



 
§ 5 stk. 6:Bestyrelsen fastsætter satserne for skabsleje og lignende. 

§ 8 stk. 3 pkt. 7: Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.. 

 
Begrundelsen for ovenstående er, at man ved flere generalforsamlinger er gået meget hurtigt henover forslag til kontingenter etc. Ved at bestyrelsen 

skal motivere, får generalforsamlingen bedre mulighed for at forstå og debattere nye satser og være med i beslutningsprocessen. 

 

Dirigenten udtrykte sin tvivl om at have forstået forslaget rigtigt og bad PSL begrun-

de forslaget. PSL meddelte, at han følte, at der ved tidligere generalforsamlinger var 

blevet ”skøjtet” for hurtig henover evt. prisstigninger uden at disse blev begrundet, 

hvorfor han ønskede at bestyrelsen fremover begrunder evt. prisforhøjelser. PSL 

ønsker ikke at forslaget skal være en vedtægtsændring, men blot en principbeslutning. 

 

Martin Høgh beklagede, at bestyrelsen havde misforstået forslaget, og var enig i, at 

enhver form for prisstigning i ydelserne, bør blive begrundet fra bestyrelsens side. 

 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var nogen i forsamlingen, som var imod 

forslaget, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Forslaget blev herefter vedtaget som 

principbeslutning. 

 

Dirigenten gik herefter videre til PLS’s 3. forslag 
Forslag 3: 

Alle beslutninger, som er truffet på generalforsamlinger og optaget i klubbens forhandlingsprotokol (jf. vedtægternes § 8 stk. 7), skal være elektronisk 

tilgængeligt for klubbens medlemmer enten på hjemmesiden eller på Golfbox. Alternativt skal de udsendes i forbindelse med indkaldelse til 

generalforsamling. 
 

§ 8 stk.7: Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig trufne beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens 

forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten samt formanden. 
 

Begrundelsen for ovenstående er, at der gennem årene er truffet beslutninger, som man umiddelbart ikke kan huske og glemmer at tjekke op på før 
eksempelvis en generalforsamling. Der kan være beslutninger, som er uaktuelle, og andre der burde revideres. Ved at gøre dem tilgængelige får 

generalforsamlingen og dermed medlemmerne mulighed for helt præcist at vide, hvad der gælder ud over vedtægterne, som kan læses på 

hjemmesiden. 

 

Dirigenten bad PLS begrunde forslaget. 

PLS begrunder forslaget med, at man ikke umiddelbart kan se, hvorvidt beslutninger, 

som er truffet på tidligere års generalforsamlinger efterleves og at det kan være svært 

at huske tilbage. PSL ønsker derfor at samtlige generalforsamlingsbeslutninger 

lægges ud på klubbens hjemmeside, så de er tilgængelige for alle. 

 

Formanden er enig i at referater fremover bliver lagt på hjemmesiden. For så vidt 

angår tidligere års referater er han dog af den opfattelse, at arbejdet med dette vil 

være for tidskrævende til at dette pt. kan lade sig praktisere. Formandens svar er 

derfor ja til det fremadrettede og nej til det bagudrettede. 

 

PSL mener, at der er et problem i henhold til vedtægternes § 8 stk. 7. 

 

Dirigenten kommentar herefter er, at han er af den opfattelse, at vedtægterne er 

overholdt, men at referaterne ikke foreligger elektronisk. 



Dirigenten forslår herefter PSL at forslaget deles op i 2 forslag, hhv. det fremad-

rettede og hhv. det bagudrettede. 

 

Sekretariatsleder Janne Andreasen meddeler, at samtlige referater for tidligere 

afholdte generalforsamlinger forefindes i sekretariatet, hvor alle er velkomne til at 

komme og læse dem. 

 

PSL kommenterer til dette er at et referat for ham nødvendigvis ikke er ensbetydende 

med en forhandlingsprotokol, men PSL stiller sig gerne til rådighed med hjælp til at 

kopiere informationer, således at disse kan lægges på hjemmesiden. 

 

Formandens forslag til PSL er, at såfremt han vil gøre arbejdet, vil formanden 

stemme for. 

 

Dirigenten foreslår herefter forsamlingen at vedtage ovenstående som en princip-

beslutning. Der er ingen indsigelser imod dette. 

 

Forslag 2:  
Fremsat af: Medl. nr. 1325, Jørgen Eriksen  (JE) 
Til: Formand  

Emne: Forslag til generalforsamling d. 24.3.10 

Brøndby Golfklub bør købe/leje en buggy eller to, da der efterhånden er mange medlemmer, der aldrig spiller 
på klubbens huller 14-18.Medlemmer der er lidt dårligt gående, kunne leje disse køretøjer og få det optimale 

ud af deres golfspil. En buggy kunne også lejes ud til greenfee spillere, så udgifterne bliver minimeret. 

Venlig hilsen 
Jørgen Eriksen 

Dalgas Boulevard 59 
2000 Frb. 

 

Dirigenten nævner, at forslaget skal behandles som en principbeslutnng, og at der i 

bestyrelsens beretning indgik planer om evt. indkøb af en buggy eller to og spørger 

derfor JE, om han fortsat ønsker forslaget behandlet. 

 

JE kommenterer dette med, at der i de fleste andre klubber findes buggy’s som kan 

lejes, hvilket kunne være en stor fordel for de personer, som af en eller anden årsag 

har påtaget sig fysiske skader, og som følge deraf har svært at gå en 18 hullers runde. 

 

Formanden meddeler, at bestyrelsen gerne vil undersøge mulighederne, da der både 

er den økonomiske del at skele til, men også et opbevaringsproblem.  

 

Dirigenten forespørger herefter forsamlingen om denne er enig med JE samt besty-

relsen i, at der skal arbejdes videre med emnet om evt. at anskaffe en buggy eller 

flere. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget som principbeslutning. 

 



Forslag 3:  
Fremsat af medl. nr. 439,  Jens-Ove Uldall Christensen  (JOC) 

Emne: Forslag til behandling på generalforsamlingen i BGK 
Hej Tage og Martin 

Jeg vil gerne have nedenstående forslag til behandling og afstemning på den kommende generalforsamling. Vil  

i venligst kvittere for rettidig modtagelse? 
Forslag til vedtagelse på Brøndby Golf Klubs ordinære generalforsamling den 24 marts 2010: 

Af hensyn til klubbens økonomiske situation, at BGK er en breddeklub (klart tilkendegivet ved, at i  

medlemsundersøgelsen i 2009, blev elitearbejdet prioriteret som nr 12 ud af 13 områder, som bestyrelsen skal  
arbejde med) samt at BGK bør satse på juniorerne frem for eliten, foreslår jeg følgende: 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nedskære udgifterne til elitegruppen med øjeblikkelig virkning,  

således at de i 2010 ikke kan overstige nettoudgifterne til juniorerne. 
Samtidig pålægges det bestyrelsen at udarbejde en vision og handlingsplan for det fremtidige elitearbejde i  

BGK. Vision og handlingsplan skal sammen med et detaljeret budget for gennemførelsen af handlingsplanen  
fremlægges på næste ordinære generalforsamling. 

 

Med venlig hilsen  
Jens-Ove Uldall Christensen  

Medlem nr. 439 

 

Dirigenten er af den opfattelse, at det er 2 forskellige forslag, som stilles og beder 

JOC om at begrunde sit forslag. 

 

JOC meddeler at der er 2 primære årsager til forslaget. 

Det første punkt er, at JOC finder det uambitiøst af bestyrelsen at fremlægge et bud-

get med et underskud på ca. 100 t kr., når der skeles til at der i 2010 skal skæres i bå-

de administrationen og banebudgettet, samtidig med at udgiften til elitedriften øges 

med 24% oveni, at disse udgifter fra 2008-2009 er steget med 33%. 

JOC finder det urimeligt, at en lille skare på ca. 25 medlemmer i klubben skal være 

medvirkende til at klubben samlet set skal komme ud med et underskud, når der hen-

ses til de økonomiske vilkår, som både formanden og kassereren tidligere har været 

inde på.   

Det andet punkt går ud på, hvad vi gør fremadrettet? JOC mener at klubben skal være 

en breddeklub, og henset til medlemsundersøgelsen mener han at kun en mindre del 

blandt medlemmerne ønsker at have en elitegruppe. JOC ønsker dog ikke at nedlæg-

ge elitearbejdet, og stiller derfor spørgsmål ved om klubben skal bruge så mange 

penge på elitegruppen. JOC ønsker at beskære budgettet til elitearbejdet med ca. 70 t 

kr. og mener at det er bedre, at bestyrelsen satser på at uddanne nogle juniorer, som 

kan udvikle en stærk elitegruppe. JOC bestyrelsen arbejde med en visionsplan om, 

hvad BGK vil med en elitegruppe. 

JOC anbefaler derfor at generalforsamlingen at stemme ja til forslaget. 

 

Dirigenten foreslår at forslaget bliver behandlet i 2 omgange, idet det ene er meget 

konkret i forhold til budgettet og det andet er mere et visionsoplæg. 

 

Formanden redegjorde herefter for bestyrelsens opfattelse af det nyttige i at have en 

elitegruppe, og mente at såfremt forslaget blev vedtaget, ville det kunne blive 

nødvendigt at stoppe alle aktiviteterne i elitearbejdet, da man allerede var i gang og 

havde brugt en del penge på træning etc. Formanden er dog enig i at gennemsnits-



alderen i elitegruppen bør være lavere, og forventer at dette vil ske når yngre spillere 

presser sig på.  

 

Formanden appellerede derfor til at stemme imod forslaget. 

 

Efter en del debat vedr. eliten satte dirigenten forslaget til afstemning ved 

håndsoprækning. 

 

Vedr. første punkt stemte 11 for, mens et stort flertal stemte imod. Forslaget blev 

derfor ikke vedtaget. 

Vedr. andet punkt stemte 13 for, mens et stort flertal stemte imod. Forslaget blev 

derfor ikke vedtaget. 

 

Pause 

 

Ad dagsordenens punkt 6: Forelæggelse af budget for det kommende år 

 

Martin Høgh fremlagde budgettet for 2010, som også har været fremsendt til 

medlemmerne forinden. 

 

Der var ingen bemærkninger til dette. 

 

Ad dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud og 

eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 

Bestyrelsen havde foreslået nedenstående kontingenter for 2010:  

 
Kategori Kontingent Indskud 

A: Seniormedlemmer 5.500 8.000 

B: Ungseniorer (18-25) 3.600 3.000 

C: Juniormedlemmer 1.800        0 

D: Hverdagsmedlemmer 4.100 8.000 

E: Passive medlemmer   800  

F: Medlemmer over 67 år Som for kategori A eller D 

Frie bolde   300 

 

 

 

Bestyrelsens forslag er på generalforsamlingen i 2009 forhåndsvedtaget og dette blev 

opretholdt uden bemærkninger. 

 

Bestyrelsen har ikke budgetteret kontingentindtægter for 2011, da dette kan være 

svært at budgettere fremadrettet, og bestyrelsen ønsker fremover kun at fastsætte 

indeværende års kontingent. 

 

Kontingentet for 2010 blev enstemmigt vedtaget. 



 

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af formand 

Tage Jensen blev genvalgt. 

 

Ad dagsordenens punkt. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Heidi Andersen, Karen Margrethe Harder og Martin Høgh var på valg. 

Heidi Andersen og Martin Høgh blev genvalgt. Karen Margrethe Harder modtager 

ikke genvalg. 

Johnny Ljungberg blev foreslået og blev nyvalgt til bestyrelsen 

 

Ad dagsordenens punkt 10. Valg af revisor og suppleant 

Statsaut. Revisionspartnerselskabet Nielsen og Christensen blev genvalgt som 

revisor.  

Jan Riis blev genvalgt. 

 

Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt 

 

medl. 701 vedr. start på hul 10. 

Medlemmet havde håbet på, at bestyrelsen i år ville udvide tiden for start på hul 10, 

således at det ikke alene gjaldt tiden efter kl. 17:00. En del pensionister kan kun over-

komme at spille 9 huller, hvorfor han foreslår at tiderne for start på hul 10 ændres til 

hele dagen. Forsøget har kørt i et år, og han er ikke bekendt med at der har været gen-

er forbundet hermed. 

 

medl. 439 spørger om bestyrelsen har overvejet at ændre proceduren for at lægge 

klubbens oplysninger ud på hjemmesiden. Der tænkes her på evt. følsomme oplys-

ninger, som kun medlemmerne kan være interesseret i. 

 

Formandens svar vedr. start på hul 10. Erfaringerne er relativt begrænset, men han vil 

gerne drøfte dette nærmere med den øvrige bestyrelse. 

 

Svar til medl. 439: Formanden mener ikke det er noget problem, idet han har under-

søgt hvorledes andre klubber håndterer disse. Referaterne ”renses” for følsomme 

oplysninger, før de bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Der var ikke flere emner under eventuelt. 

   

 

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro 

og orden. 

 



Formanden rettede herefter en tak til dirigenten samt til Karen Margrethe Harder for 

hendes virke i bestyrelsen, begynderudvalg m.m. 

 

 

 

 

Som dirigent:  

 

sign.:    Jan Darfelt 

 

 

 

 

Som formand: 

  

sign.:    Tage Jensen           


