
Generalforsamling i Brøndby Golfklub den 28. marts 2012 i Kulturhuset Kilden  

 

Formanden Tage Jensen bød velkommen og herefter afholdtes generalforsamlingen i 

henhold til den udsendte dagsorden. 

 

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent 

Ole Hansen blev foreslået og valgt som dirigent og erklærede herefter generalfor-

samlingen for 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 via Power Point 
 

Se særskilt link til formandens PowerPoint 

 

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

salen. 

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogle spørgsmål eller kommentarer til 

formandens beretning. 

 

Jens S. Rasmussen ville gerne vide, om der er økonomi i samarbejdet med Brøndby 

Idrætsefterskole. Til dette var svaret ja – skolen betaler en timepris for undervisnin-

gen. 

 

Kurt Jakobsen ville gerne vide, om adgangen til 1. sal vil blive spærret af, når  pro-

shoppen/håndkøbsudsalget flyttes over i det tidligere klubhus. 

Hertil blev der svaret, at så langt er man ikke i denne proces endnu. 

 

Keld Mortensen finder det beklageligt, at shoppen lukker og gør tillige opmærksom 

på, at den foreslåede kontingentstigning ikke er i overensstemmelse med det 

fremlagte projekt vedr. byggeri af greenkeeperfaciliteter. 

Til den første kommentar vedr. shoppen svarede formanden, at hverken klubbens pro 

eller bestyrelse syntes at det er særlig hensigtsmæssigt at fortsætte driften af shoppen, 

når den ikke kunne drives uden underskud. Til sidstnævnte blev der svaret, at 

stigningen på de 400 kr. som er nævnt i projektet skal ses over en 2 årig periode 

således at der i 2012 og 2013 er budgetteret en stigning på 200 kr. årligt. 

 



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

forsamlingens godkendelse af bestyrelsens beretning, hvilket skete med stort 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. 

 

Kurt Jakobsen havde et spørgsmål til klubaktiviteterne og Jens S. Rasmussen 

havde spørgsmål vedr. gebyrer. Begge spørgsmålene blev besvaret af Martin 

Høgh. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 

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

bestyrelsen.  
a) Forslag om køb af Hvedegården 

b) Forslag om ny opførelse og finansiering af bygninger 

Forslag a) og b) behandles og sættes til afstemning samlet 

 

Bestyrelsen havde foreslået nedenstående: 

 
ad 4a)  Bestyrelsen foreslår køb af grundstykke Hvedegården af Brøndby kommune for kr. 500.000 og op-

førelse af Greenkeeperbygning til en anslået samlet opførelsessum på kr. 4.300.000 iht. projekt-

beskrivelse. 

ad 4b)  Bestyrelsen bemyndiges til at købe grundstykke Hvedegården for kr. 500.000 + omkostninger samt til 

at optage bank- eller realkreditlån for op til kr. 3.800.000. 

 

Ad 4 ) 

Peter Falk fremviste via Power Point på vegne af byggeudvalget skitser over evt. nyt maskinhus 

indeholdende diverse greenkeeperfaciliteter samt skønnet byggesum og finansiering heraf. 

 

Dirigenten bad herefter forsamlingen stille spørgsmål til det fremlagte, før man gik til afstemning 

herom. 

Jens S. Rasmussen fandt finansieringsomkostninger på 10-12 % årlig meget dyrt og foreslog evt. at 

finde alternative løsninger til finansiering ved evt. fonde, andelstanken, lån fra medlemmer etc. 

Jan D. Nielsen gjorde opmærksom på, at der vil komme en ny tilkørselsvej i forbindelse med den 

nye jernbanelinje. 

Kasper Graugaard stillede spørgsmål til, hvorvidt div. energibesparende foranstaltninger kunne 

svare sig, når bygningen ville have en begrænset levetid pga. lejemålets varighed. 

 



Formandens kommenterede finansieringsproblematikken ved at nævne at man også vil ansøge 

Brøndby Kommune om tilskud til finansieringen og opfordrede alle som sad inde med gode ideer til 

finansiering om at videregive dem til ham. 

 

Jens S. Rasmussen spurgte om man måtte skilte på bygningen.  

 

Peter Falk meddelte, at når der var beregnet 10-12% til finansieringsomkostninger var dette inkl. 

afdrag på lån  og at der i forbindelse med nybyggeri til værkstedsbygninger er diverse bygnings-

reglementer, som skal overholdes for at få byggetilladelse fra kommunen. 

 

Kurt Jakobsen spurgte om bestyrelsen overvejer at medlemmerne skal betale yderligere indskud til 

byggefond. Hertil blev svaret, at der ikke pt. er planer om dette, men det kan være et alternativ, hvis 

det ikke er muligt at finde penge til finansiering på andre måder, men under alle omstændigheder vil 

det være en generalforsamlingsbeslutning. 

 

Dirigenten gik herefter til afstemning om forslaget ad punkt 4a og 4b, og spurgte om der var nogen 

som ønskede skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. Afstemningen skete herefter ved hånds-

oprækning, hvor der var enstemmigt flertal for forslaget. 

Ingen stemte imod.   

 

Dirigenten erklærede herefter forslaget vedtaget. 

 

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: Indsendt af medlem nr. 701, Hans Jørgen Larsen, vedr. alternativ 

hulrækkefølge – med start fra hul 12 – 18 plus 1 – 4 og foreløbig gældende om 

formiddagen på alle hverdage. 
 

Dirigenten spurgte forslagsstilleren om han ville begrunde forslaget yderligere, 

hvilket han gjorde.  

Bestyrelsen har ved offentliggørelsen af forslaget meddelt, at denne ikke kunne 

tilslutte sig forslaget. 

Dirigenten forespurgte bestyrelsen om denne ville begrunde, hvorfor den ikke kunne 

tilslutte sig forslaget. 

Baneudvalgsformanden meddelte, at man ikke ønskede at støtte forslaget, idet dette 

vil være til stor gene for de spillere, som kommer fra hul 11 og skal videre derfra. 

Der var herefter en del debat, hvor der bl.a. blev spurgt om bestyrelsen havde lavet 

nogle tekniske beregninger for at lave hulforløbet om, hvilket blev bekræftet. 

Der blev ligeledes spurgt, om det ville være muligt at bestille tid i Golfbox, med start 

på hul 10, hvilket der blev svaret nej til. 

Efter en del debat, foreslog forslagsstilleren at ændre sit forslag og bad bestyrelsen 

overveje, om der kan gives tilladelse til, at der kan startes på hul 10 alle hverdage i 

stedet for den nuværende ordning. 



Dirigenten besluttede herefter at suspendere mødet i 5 minutter således at bestyrelsen 

kunne tage stilling til at overveje dette forslag. 

 

Dirigenten kunne efter mødets genoptagelse meddele, at bestyrelsen er indstillet på at 

udarbejde et forslag til, hvordan der kan startes på hul 10 alle hverdage, med respekt 

for evt. banelukninger, i en forsøgsperiode, hvilket blev accepteret af forslagsstille-

ren. 

 

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

Martin Høgh fremlagde budgettet for 2012, som også har været fremsendt til 

medlemmerne forinden. 

Der var enkelte spørgsmål til dette, som blev besvaret af Martin Høgh, som gjorde 

opmærksom på, at man også i det nye år har været nødsaget til at skære i dele af 

budgettet. 

 

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

eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv. 

På den ekstraordinære generalforsamling den 21. januar 2011 blev det besluttet at 

kontingentet for nedenstående medlemskategorier skal besluttes på den ordinære 

generalforsamling. 

Bestyrelsen foreslår at nedenstående kontingenter for 2012 fastsættes således:  

 

Kategori:   Kontingent: Indskud: 

A: Seniormedlemmer o/25 år      5.700     8.000 

B: Fleks hverdagsmedlemmer      4.260     8.000 

C: Passive medlemmer          800            0 
 

Kontingentet for 2012 blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af formand 

Tage Jensen blev genvalgt med akklamation. 

 

Ad dagsordenens punkt. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Martin Høgh, Karin Bancsi og Lotte Breum var på valg og blev alle genvalgt med 

akklamation.  

 

Ad dagsordenens punkt 10. Valg af revisor og suppleant 

Statsaut. Revisionspartnerselskabet Nielsen og Christensen blev genvalgt som  

revisor. 

 

 

 



Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt 

Hans Jørgen Larsen takkede for bestyrelsens tilsagn for etablering af ny ordning for 

start på hul 10. 

Annie Schnorr takkede bestyrelsen, personale og byggeudvalg for veludført arbejde. 

Jens Brøndum spørger, hvorvidt der annonceres efter nye medlemmer i lokalaviserne. 

 

Formanden svarede her til, at der i forbindelse med Golfens Dag vil blive annonceret 

i diverse lokalaviser ligesom klubben har fået tryk flere tusinde flyers, som man 

håber at medlemmerne vil være behjælpelige med at dele ud i deres nærområder, 

hvorfor han opfordrede til at tage et bundt i hånden ved udgangen, når lokalet for-

lades. 

 

Der var ikke flere emner under eventuelt. 

 

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro 

og orden. 

 

Formanden rettede herefter en stor tak til dirigenten og forsamlingen. 

 

 

 

Som dirigent:  

 

sign.:    Ole Hansen 

 

 

 

 

Som formand: 

  

sign.:    Tage Jensen           


