
 1

Referat af generalforsamling 
                                               

          Torsdag den 21. marts 2013 
                        (108 fremmødte, medbragt 5 fuldmagt)           

 
 
Kasserer Lars Søndergaard bød velkommen til generalforsamlingen, i formand Aksel Nissens fravær. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent.  
 
Bestyrelsen foreslog Niels Krüger, der var ingen andre forslag til dirigent og Niels Krüger blev valgt. 
 
Niels Krüger konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed.  
 
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde bestyrelsens beretning, ved et nedskrevet talepapir fra formand 
Aksel Nissen. Beretningen omhandlede årsresultatet, reducering af klubbens gæld, investeringer 
2012, investeringsbudget 2013 samt indskudsreducering og afskaffelse af indskud. Beretningen 
berørte desuden ny ansættelser og ændringer hos henholdsvis klubbens pro’er og hos klubbens 
greenkeepere. Derudover blev alle årets rigtig gode resultater fra sportsafdelingen nævnt. 
Afslutningsvis blev klubbens frivillige samt ansatte takket for deres indsats igennem året. Roskilde 
Golf Klub kan i 2013 fejre 40 års jubilæum og det blev oplyst, at der i den forbindelse vil blive 
afholdt en jubilæumsmatch.    
 
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller 
spørgsmål til bestyrelsens beretning. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
3. Den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge.   
 
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde regnskab for året 2012. Årets overskud blev på kr. 139.000 en 
del mindre end det budgetterede - kr. 446.000. Der blev redegjort for årets ekstra omkostninger. 
Udviklingen i klubbens indtægts- og udgiftskilder blev belyst. Bestyrelsen har flere ting i støbeskeen 
for at holde indtægterne oppe og er samtidig meget målrettet i indsatsen for at holde omkostningerne 
nede. Klubben økonomi ser fremadrettet rigtig fornuftig ud, det ville dog se helt fantastisk ud, hvis 
der kunne hentes ca. 100 nye medlemmer.   
 
Det officielle regnskab, der blev sendt ud sammen med indkaldelsen blev gennemgået. 
 
Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet og investeringerne, som kasserer Lars Søndergaard 
besvarede.  
 
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller 
spørgsmål til regnskabet 2012. 
 
Regnskabet 2012 med decharge blev godkendt. 
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4. Budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af medlemskontingent.  
 
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde budgettet for året 2013, derunder bestyrelsens forslag 
til kontingentsatser for året 2014, samt forslag om afskaffelse af indskud pr. 21. marts 2013. 
      

Kontingent:  Seniorer  kr. 6.750  
  Ungseniorer  kr. 3.375   
  Juniorer  kr. 1.500   
  Mikroer  kr.    500   
  Par-3  kr. 2.000  
  SemiFlex  kr. 3.000 
 
Indskud:   Indskud kr. 0,00 gældende fra den 21. marts 2013. 
 

Forslaget om afskaffelse af indskudsbetaling samt kontingentsatserne blev debatteret. Der blev 
under denne debat oplyst, at alle medlemmer, som betaler deres indskud i rater, bliver fritaget for 
restbetalingen med skæringsdatoen d. 21. marts 2013.   
 
Dirigenten Niels Krüger spurgte herefter forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, 
kommentarer eller spørgsmål til budgettet for 2013 herunder bortfald af indskud pr. 21. marts 2013 
samt kontingentsatserne for 2014. 
 
Budget 2013, afskaffelse af indskud pr. 21. marts 2013 samt kontingentsatser 2014 blev godkendt. 
  
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse: 

 
Der var ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.  

Som en overraskelse skulle den årlige ildsjælspris uddeles. Bent Østergaard som er ophavsmand til 
prisen præsenterede vinderen og overrakte prisen til Henning Jensen, som er Roskilde Golf Klubs 
utrættelige mand i rekruttering- og informationsudvalget. 

Henning Jensen takkede for prisen og benyttede lejligheden til at opfordre alle til at yde en ekstra 
indsats for klubben bl.a. som frivillig hjælper, så det sociale miljø og klubliv der eksisterer i Roskilde 
Golf Klub bibeholdes.  

6. Valg af formand hvert andet år: 
 

På valg var Aksel Nissen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen forslog Jan Eriksen som ny formand. 
 
Jan Eriksen fremlagde en kort præsentation af sin person, både arbejdsmæssigt og privat og takkede 
bestyrelsen for at foreslå ham som formand.   
 
Dirigent Niels Kryger spurgte, om der var andre som ønskede at opstille til formandsvalget – dette 
var ikke tilfældet.   
 
Jan Eriksen blev valgt med akklamation.  
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 
På valg var Jan Grønbech, Flemming Hvid Hansen og Tage Sørensen (modtager ikke genvalg) 
udenfor tur afgik Niels Yde.  
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Grønbech, Flemming Hvid Hansen samt nyvalg af Bo Sponholtz.  
 
Dirigent Niels Kryger spurgte, om der var andre forslag end bestyrelsens forslag – dette var ikke 
tilfældet.  
 
Jan Grønbech, Flemming Hvid Hansen og Bo Sponholtz blev valgt til bestyrelsen. Valgperioden vil 
for alles vedkommende være 2-årig, da Niels Yde afgik ”udenfor tur”. 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Freddy Falk Knudsen og genvalg af Steen Bjørn Larsen. 
 
Begge blev valgt. 

 
9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma: 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsaktieselskab Ernst & Young. 
 
Ernst & Young blev genvalgt.  

 
10. Eventuelt 
 
Poul Kortegaard rettede en appel til forsamlingen om at baneservice manglede lidt frivillige 
hjælpere. 
 
Preben Bekker foreslog at klubben forsøgte at lave en aftale med Restaurant Albatros (Niels & 
Sanne), så de i 2014 måske kunne tænke sig at drive både deres nye restaurant i Roskilde midtby 
samt Restaurant Albatros.  
 
Lars Søndergaard holdt en personlig takketale for hver enkelt af de afgående bestyrelsesmedlemmer 
samt for klubbens afgående formand.  
 
Dirigent Niels Kryger erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 
orden. 
 
Kasserer Lars Søndergaard takkede dirigent Niels Kryger for at have afviklet generalforsamlingen 
godt og sikkert og ikke udpræget kedeligt. 
 
 
 
 
 
Niels Krüger           Helle Nørregaard Holmquist  
Dirigent            Referent 


