
Referat 
af Generalforsamling i Smørum Golfklub tirsdag den 28. marts 2017, kl. 19.00 

i Ledøje-Smørum Sportscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum, mødelokale 1. 

Dagsorden til Smørum Golfklubs ordinære generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017, kl. 

19.00, i Ledøje-Smørum Sportscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum, mødelokale 1 på 1. Sal. 

I henhold til § 4 i Smørum Golfklubs vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

med følgende dagsorden i henhold til § 5: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2016 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 

5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingenter, der foreslås som anført i note 1 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Forslag fra medlemmerne – ikke modtaget forslag 

1. Det fremgår af vedtægterne, at forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen 

senest den 15. februar 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. På valg til bestyrelsen er: 

1. John Gartmann, modtager ikke genvalg 

2. Jens Kusk, modtager genvalg 

3. Henrik Nielsen, modtager genvalg 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Kusk, Henrik Nielsen samt valg af Rikke 

Birketoft  

Alle kandidater opfordres til at meddele deres kandidatur til bestyrelsen. 

Bestyrelsen opfordrer til at kandidaten kommer med en 2. min. præsentation 

til motivering af deres kandidatur. 

9. Valg af suppleanter i bestyrelsen 

1. Lito Valencia udgår af bestyrelsen som suppleant 

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår Peter Møller til valg som suppleant 

10. Valg af revisorer.  

1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede 

revisorer 

11. Eventuelt 

Bestyrelsen 

Den 13. marts 2017 

John Gartmann 

Side 2 -> 



 

Til indkaldelsen tilknyttes link til følgende bilag 

 Regnskab 2016 

 Budget 2017 

Såfremt link ikke kan åbnes, bedes henvendelse rettet til golfmanager@sgkgolf.dk, hvorefter 

bilagene vil blive fremsendt. 

 

Note 1: Fremlæggelse og godkendelse af kontingenter, der foreslås uændret 

Kontingent 

Medlemstype Indskud ** Hel 

årligtkontingent 

½ 

årligtkontingent 

Månedligtkontingent 

Fuldtidsmedlem kr. 13.000,- kr. 7.050,- kr. 3.525,- kr. 642,- 

Hverdagsmedlem kr. 9.000,- kr. 5.300,- kr. 2.650,- kr. 488,- 

9-huls medlem kr. 9.000,- kr. 5.300,- kr. 2.650,- kr. 488,- 

Intermediate 

medlem 
kr. 3.000,- kr. 3.000,- kr. 1.500,-  

Ungdom under 24 

år 
kr. 0 kr. 2.000,- kr. 1.000,- kr. 197,- 

Greenfee* 
kr. 1.000,- 

kr. 1.400,-   

Passiv kr. 0 kr.    850,-   

  

*Kun overgang fra medlemskategorierne: Ungdom 

** Der er pt. intet indskud  

 

 

 

 

mailto:golfmanager@sgkgolf.dk
http://www.smorumgolf.dk/index.php/medlemskab/kontingent


Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Ole Markussen som dirigent. 

 

Ole Markussen blev valgt med akklamation. 

 

Dirigenten takkede for valget og gennemgik dagsordenen. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt ved 

udsendelse af indkaldelse den 13. marts 2017. 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed gyldig og 

beslutningsdygtig. 

 

Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formanden afgav beretning om bestyrelsens arbejde i 2016. 

 

Kære medlemmer 

Endnu et år er gået, og nu sidder vi her igen. Som det måske er bemærket af nogen, stiller jeg ikke 

op igen til bestyrelsen. Derfor vil det blive sidste gang at I behøver at høre på mig. Nu skal man 

aldrig sige aldrig, men jeg føler at jeg har udtjent min værnepligt, og derfor genopstiller jeg ikke. 

 

Som sædvanligt, har vi i årsrapporten givet en beskrivelse af nogen af de ting der er syslet med i 

årets løb. Brian vil senere give mere info om dette senere, men jeg vil dog alligevel sige et par ord 

om nogle af punkterne.  

 

Som I alle ved, har den såkaldte Caddie-sag fyldt meget i, ikke bare klubben som helhed, men også 

i bestyrelsen. Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan lægge dette bag os. Som det er informeret, 

er Smørum Golfklub blevet holdt skadesløs for alle omkostninger i forbindelse med sagen, idet 

Caddie har betalt klubben de 400.000 kr, som retten fastsatte som retssagsomkostninger. Det er vi 

naturligvis tilfredse med. Denne betaling kom i forlængelse med den aftale der blev indgået med 

vore nye restauratører.  

 

Som jeg tidligere har sagt, har der i hele forløbet med Caddie været et stort pres på bestyrelsen. Jeg 

vil igen gerne sige tak til både tidligere og nuværende medlemmer af bestyrelsen, for ikke at ryste 

på hånden, når presset har været størst. Det har ikke altid været lige nemt. 

 

De fleste af os her i klubben havde nok gerne været sagen foruden. Nå det er sagt, er jeg dog også 

meget glad for at byde Steffen, Jesper og resten af teamet i Restaurant Eagle velkommen. Det er 

mange år siden, at jeg har set den stemning i lokalerne som jeg ser i disse dage.  

Jeg og resten af bestyrelsen har en god mavefornemmelse for at det nok skal blive rigtig godt. 

 

Med mindre drama, har vi også i det forgange år sagt farvel til DGA og sagt velkommen til 

JOSGOLF. Også her fra et stort velkommen til Jesper og hans team. Vi i bestyrelsen har store 

forventninger til et godt samarbejde. 

 



Jeg plejer at tale lidt om de resultater der er sket i det forgangne år. For at være helt ærligt, så har vi 

så mange at det måske ville være bedre ikke at nævne nogen – for så glemmer man som bekendt 

heller ikke nogen. 

 

Men alligevel - at damerne kom tilbage og blev danmarksmestre samt at herrerne rykkede op i 

elitedivisionen skal nævnes og at Marie-Louise Tommerup vandt DM for juniorer samt at Louise og 

Jan Markvardsen vandt DM for 2 generationer skal også nævnes. 

 

Derudover synes jeg, at et af højdepunkterne var at vi havde Nanna til at repræsentere klubben (og 

Danmark) til OL i Rio. Vel og mærket i en sport der var på programmet for første gang siden 1912. 

Jeg synes at det var stort Nanna.  

 

Men som sagt – derudover havde vi som klub så mange mange fantastiske resultater – ingen øvrige 

nævnt, ingen glemt. Det har været fantastisk at følge, og med den talentmasse vi har her i klubben, 

forventer jeg kraftigt at det kommer til at fortsætte. 

 

Som vi skriver i ledelsesberetningen, er golfsporten i Danmark generelt under pres. For vores 

vedkommende, har vi dog fortsat formået, ikke bare at holde samme medlemstal, men faktisk vist 

en netto-fremgang på 194 medlemmer. Det kan der naturligvis være forskellige årsager til.  

 

En af de ting, som jeg mener gør en forskel for vores klub i forhold til andre klubber – er vores 

frivillige. Det fantastiske antal timer som lægges i diverse udvalg, mener jeg gør en stor forskel for 

potentielle nye medlemmer. Man bliver taget godt i mod i Smørum Golfklub. Om man er junior, 

nybegynder eller øvet – så bliver man mødt fantastisk.  

 

Jeg vil gerne i dag gerne fremhæve Begynderudvalget. Det har i det forgangne år afholdt adskillige 

begynder-forløb. Forløbene har været så populære, at alle har været udsolgt. 

Det er blevet styret med en kærlig (eller er det en hård?) hånd af Lis Reng Jensen og folkene 

omkring hende i udvalget. Der har været sørget for mentorer til alle nybegynder, der har været 

arrangeret samlinger. Og hele setup’et har gjort at mange af de folk der har været på holdene, 

efterfølgende har meldt sig ind i klubben. Det har været en kæmpe succes. Vi fortsætter samme 

setup i 2017 – med ligeledes forventet succes.  

 

Vi har i klubben den såkaldte Schuster-pokal, som gives til et medlem der har gjort en 

ekstraordinær indsats i det forløbende år. Og da bestyrelsen skulle udpege modtageren for 2016, var 

der ingen tvivl. Det er mig en stor ære, at informere at Lis Reng Jensen blev valgt til at få sit navn 

på pokalen. Lis er desværre ikke tilstede i dag, men derfor kan vi godt give hende en stor hånd. 

 

2016 var året, hvor Per Rasmussen (til dagligt måske mere Per Greenkeeper) og hans stab fik bragt 

banen op i et niveau, jeg personligt ikke kan huske at den har været i tidligere. Det har været en 

fornøjelse at se hvordan banen har stået, og jeg har sjældent hørt så meget ros fra både medlemmer 

og gæster om vores bane, som jeg gjorde i 2016.  

 

Når vi så samtidig ved, at Greenkeeper-teamet formår at gøre vores bane så flot og velspillende ved 

samtidig at tænke på naturen og miljøet, er det jo endnu mere utroligt, det resultat vi får. 

Som det jo er bekendt, vandt Smørum Golfklub – Golfsportens Natur og Miljøpris 2016. Der skal 

lyde et stort tillykke til teamet for denne pris. Det er virkeligt stort. Skal vi ikke lige give dem en 

hånd. 



 

Med prisen er fulgt en check på kr. 75.000. Bestyrelsen har besluttet at kr. 20.000 af denne skal 

bruges til en studietur til greenkeeper-staben. De resterende penge bliver brugt på en ny dyrefold, 

forskønnelse af gårdmiljø samt opdatering af skilte. Derudover, kommer vi til at anskaffe en 

hjertestarter, der vil blive sat op ved det nye toilet. 

 

Inden jeg slutter helt af vil jeg gerne tale om en sidste ting. 

For snart 4 år siden, købte vi anlægget fra Smørum Golfcenter A/S. Det har sådan set ikke været så 

nemt. Vi kom som en forening uden aktiver eller penge, og ville købe noget for 10 mio kr.  

I 2013 havde man fortsat finanskrisen i tankerne – især hos bankerne. Så det var ikke lige der, vi 

skulle forvente at få et lån. 

 

Heldigvis var der et par velvillige personer, som kunne overtales til vores projekt. Vi har tidligere 

takket Jette for den aftale der blev indgået med SGC, men i dag vil jeg gerne takke Inger og Hans 

Voldmester. Hans og Inger betyder meget for vores klub. Ikke bare at de accepterede at udleje deres 

jord til os, ikke nok med at de hjalp os i forbindelse med købet, men også den opbakning og 

forståelse som bestyrelsen møder, når der er behov for det.  

 

Bestyrelsen har som tak for jeres betydelige støtte, besluttet at udnævne jer begge som 

æresmedlemmer af Smørum Golfklub. Skal vi ikke alle give dem en stor hånd. 

 

Så tror jeg at min taletid er ved at løbe ud, og vi har en masse vigtige punkter vi skal igennem. 

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til Brian og resten af vores medarbejdere. Stor tak for jeres 

indsats i det forgangne år. I har igen gjort det fantastisk. 

Jeg synes de fortjener en kæmpe applaus.  

 

Med de ord, ønsker jeg jer alle en god Generalforsamling, og ikke mindst et Golf-år med masser af 

lige slag. 

 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 

120- 5174 Børge Lobeck 

Henledte opmærksomheden på, at SGK mangler at nedsætte et Ordens & regeludvalg, hvor 

medlemmerne heraf ikke må være bestyrelsesmedlem eller medlem af et andet udvalg i SGK regi. 

Dette blev taget ad notem. 

 

120-64.392 – Søren Poulsen 

Stillede spørgsmål vedr. opgørelsen af medlemsantal. Savnede i øvrigt, at der i nyhedsbrevene også 

blev nævnt hvem der blev mestre hos seniorerne. Endvidere savnede Søren også at JK Auto blev 

nævnt som sponsor for regionsgolfen. 

 

120-3867 – Knud Gravers 

Ønsker ensartet opgørelse af medlemsantal. 

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2016  

Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2016. Golfmanager Brian Stig Jørgensen forestod 

gennemgangen. 



Kommentarer fra medlemmerne: 

 

120-2303 Henning Knudsen, 

Savnede en specifikation af udvalgsomkostningerne. Blev derfor gennemgået på 

generalforsamlingen. 

 

120-3867 – Knud Gravers,  

Er af den opfattelse at fri-kontingenter skal indtægtsføres og derefter udgiftsføres som omkostning. 

Slutresultatet giver dog det samme. 

 

 

Herefter blev det reviderede årsregnskab 2016 godkendt. 

 

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 

 

Golfmanager Brian Stig Jørgensen gennemgik budgettet for 2017, hvor der er budgetteret med et 

overskud på kr. 83.259 

 

Til budgettet knyttes følgende bemærkninger: 

 

Der regnes med en nettotilgang af nye medlemmer. Og dermed en forøgelse af kontingentindtægter 

på kr. 114.885 

 

Medlemmerne bedes specielt bemærke, at effekten af medlemsfordele vedr. boldkort og 

gæstegreenfee i budgettet er indregnet, således at der regnes med et fald i forhold til 2016 på kr. 

712.067 på budgetposten indtægter fra baner, drivingrange og arrangementer. Bestyrelsen har valgt 

dette forsigtighedsprincip, da effekten af medlemsfordelene ikke kendes endeligt før udgangen af 

2017. 

 

Indkøb af nye maskiner i 2016 slår fuldt i gennem på afskrivningerne i 2017, således at 

afskrivninger forøges med kr. 187.752. 
 

Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingenter, der foreslås som anført i note 1 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter, hvilket blev vedtaget.  

 

 

 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen havde ingen forslag. 

  



Ad 7. Forslag fra medlemmerne  

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg til bestyrelsen er: 

1. John Gartmann, modtager ikke genvalg 

2. Jens Kusk, modtager genvalg 

3. Henrik Nielsen, modtager genvalg 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Kusk, Henrik Nielsen samt valg af Rikke 

Birketoft  

Der var ikke andre kandidater og alle blev derfor valgt. 

Ad 9. Valg af suppleanter i bestyrelsen 

Lito Valencia udgår af bestyrelsen som suppleant 

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår Peter Møller til valg som suppleant 

Der var ikke andre kandidater og Peter Møller blev derfor valgt. 

Bestyrelsen består herefter af 

 

Jens Kusk 

Henrik Nielsen 

Peter Borregaard 

Keld Østergaard 

Rikke Birketoft 

Suppleanter: 

Peter Møller 

Carsten Flintegaard 

 

(Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen med valg af Peter Borregaard som 

formand og Keld Østergaard som næstformand) 

 

Ad 10. Valg af revisor.  

 

Revisionsfirmaet Buus Jensen Statsautoriserede revisorer blev genvalgt  

 

 



 

Ad 11. Eventuelt 

 

Behovet for yderligere bagskabskapacitet blev drøftet og bestyrelsen arbejder på at finde løsninger 

herfor. 

 

Der blev ytret et ønske om, at det nye banetoilet forsynes med to toiletter. 

Der blev stillet spørgsmål om nye buggies. Der er 10 nye buggies på vej, der forventes at ankomme 

april 2017. Således kommer der netto 4 ekstra buggies. 

 

Aftaler med venskabsklubber efterlystes. Breddeudvalget arbejder på sagen og forventer at kome 

med nyt i april. 

 

Der blev udtrykt bekymring for manglende tilgang af nye ungdomsmedlemmer. Ungdomsudvalg og 

bestyrelse er opmærksomme på denne problemstilling. 

 

 

 

Der var ikke yderligere punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen 

og takkede for god ro og orden.  

 

 

 

 

 

 

 

John Gartmann Ole Markussen Brian Stig Jørgensen 

     Formand        Dirigent          Referent 

 

 

 

 


