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Referat af generalforsamling 
                                               

          Torsdag den 22. marts 2018 
                        (105 fremmødte, medbragt 11 fuldmagter)       

 

 

Formand Kim Møller Behrend bød velkommen til generalforsamlingen, og der blev på opfordring fra 

formanden holdt et minuts stilhed for at mindes de medlemmer / venner, der var faldet bort i det 

forgangne år.  

 

 

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.  

 

Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på klubbens hjemmeside, den blev på 

generalforsamlingen suppleret af en mundtlige beretning, dels fra formanden men også af de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer, der fortalte om deres område. 

Kim Møller Behrend fortalte om bestyrelsens arbejde med en ny strategi og en modernisering af 

klubbens formål. Han sagde, at klubbens DNA gerne skal være, at vi er en hyggelig klub med fokus 

på det sociale meget drevet af klubber i klubben og at vi har en god bane. Han nævnte, at vi som 

medlemmer skal være meget opmærksomme på at få alle med – der er nogen, der oplever, at de 

bliver modtaget venligt, men ikke hjerteligt. 

Kim fortalte også om natur- og miljøudvalgets gode arbejde, der blandt andet udmundede i Dansk 

Golf Unions initiativpris i 2017, om kommende nye initiativer på miljøområdet, fx affaldssortering, 

om de nye udslagshuse på drivingrange, der er ved at blive bygget, om ny toiletbygning ved hul 12 

og den nye banerating. 

Formanden sagde også, at der i 2018 vil være fokus på at få flow på banen, frigjort flere ledige 

starttider og på sponsorarbejde. 

Næstformand Torben Madsen fortalte, Roskilde Golf Klub ønsker at være en klub for alle, også for 

eliten, og at der i 2017 havde været mange flotte sportslige resultater, ikke mindst en meget tæt 

oprykningskamp for 1. herreholdet, og han roste blandt andet juniorafdelingen for det flotte arbejde. 

Bestyrelsesmedlem Jens Krøis roste aktivitetsplanlægningen i klubben. Hele sæsonen var stort set 

planlagt op til juleferien. Han roste også klubbens gode hjemmeside og efterlyste igen medlemmer, 

der vil være med i aktivitetsudvalget. Jens sidder også i regel- og handicapudvalget, og her fortalte 

han, at der i løbet af næste vinter vil komme noget travlhed med at forklare de nye regler, der træder i 

kraft i 2019. 
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Bestyrelsesmedlem Michael Donstrup sagde, at han i årets løb var blevet frataget nogle poster, blandt 

andet i byggeudvalget. Det var han skuffet over – og det var årsagen til, at han ikke stillede op til 

genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Flemming Hvid fortalte om matcher, herunder kaninaftenerne om mandagen, 

hvor det i år bliver med tilmelding på GolfBox senest samme dag kl. 12. 

Bestyrelsesmedlem Brian Harder var fraværende på generalforsamlingen, og da han sidder i 

baneudvalget, stod Torben Svendsen fra udvalget i stedet frem. Torben fortalte om baneudvalgets 

femårsplan, indsatsen mod svampesygdomme og en kommende udvidelse af søen ved hul 5, hvor 

området er vådt og palisade-inddækningen af søen mod green ved at rådne op. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

 

Punkt 3. & 4. Den reviderede årsrapport 2017 og budget 2018 til godkendelse samt  

  fastsættelse af medlemskontingent / indskud for 2019.  

 

Daglig leder Anders Schnack gennemgik årsregnskabet for 2017 og redegjorde for årets  

pengestrøm.  

 

Regnskabet 2017 blev godkendt. 

 

Derefter fremlagde Anders Schnack budgettet for 2018 samt bestyrelsens forslag til forhøjelse af 

kontingentsatser / indskud for året 2019 – (2018 i parentes)  

 

  

Kontingent:  Seniorer  kr. 7.070    (7.000) 

  Ungseniorer  kr. 3.540    (3.500)  

  Juniorer  kr. 1.540  (1.520) 

  Mikroer  kr.    510     (500) 

  Par-3  kr. 2.050  (2.030) 

  SemiFlex  kr. 3.070  (3.040) 

 

  Indskud kr. 0,00           (0) 

  

Budget 2018 samt kontingentsatser 2019 blev godkendt. 

 

 

 

Årets Ildsjælspris 

Roskilde Golf Klubs ildsjælspris skulle uddeles og bestyrelsens valg faldt på Freddy Brix.  

Formand Kim Møller Behrend begrundede valget af Freddy Brix, der er formand for ”Udvalg for 

prøvemedlemmer”:  

”Årets ildsjæl er ikke en, der stiller sig op på en ølkasse og råber op. Han er stille og rolig og altid 

velforberedt, og så er han vellidt. Han står klar til at tage godt imod hvert eneste nye medlem og tage 
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en snak med dem om livet i klubben. Den 22. april står han igen klar til at tage imod nye, når det 

bliver Golfens Dag. Derfor er vi i år ikke i tvivl om, at Freddy skal have årets ildsjæl-pris,” lød det til 

store klapsalver fra salen mod Freddy Brix. 

Freddy takkede – og benyttede lejligheden til at sige, at der igen i år bliver brug for hjælpere til 

Golfens dag, ligesom der er brug for mentorer, der hver kan tage 2-4 prøvemedlemmer under deres 

vinger. 

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

 

Der var 2 forslag til generalforsamlingen – forslag a) og b) i henhold til agendaen. 

 

Forslag a):  Bestyrelsen foreslog klubbens formålsparagraf opdateret som nedenstående: 

 

§2 FORMÅL (Nuværende tekst) 

1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union 

2. Klubbens formål er som sportsklub: 

• At give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golfspillet 

• At udbrede og fremme kendskabet til golf. 

     §2 FORMÅL (Ny tekst)   

1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 

2. Det er klubbens formål at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke 

golf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben. 

3. Klubben skal drive en golfbane med tilhørende faciliteter, således at golfspillet kan 

dyrkes både med sportsligt og socialt fokus. 

4. Klubben tilstræber at være for alle. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag b): Medlemmerne 38-906 Mogens Ø Madsen, 38-1001 Inge-Lise 

Madsen, 38-2514 John Kristiansen, 38-59 Vagn Hansen, 38-2556 Claus Bluhme 

og 38-1844 Helmer Nielsen stillede forslag om indførelse af 

pensionistmedlemskab. 

 

Helmer Nielsen begrundede på forslagsstillernes vegne forslaget, som han 

vurderede ville være både til fordel for pensionisterne, der slap billigere, men 

også i forhold til klubben, idet et pensionistmedlemskab for medlemmer over 75 

år alene med spilleret på hverdage kunne være med til at få nogle par 3 og 

flexmedlemmer til at skifte til et pensionistmedlemskab. Målet var, at forslaget 

ville blive udgiftsneutralt for klubben, og der skulle være en prøveperiode på to år. 

 

Sekretariatet havde opgjort, at der i år er 117 medlemmer over 75 år og om et år vil være 146 

medlemmer over 75 år. Desuden blev det fastslået, at med DGU’s nuværende regler vil det 

foreslåede medlemskab blive et ”flexmedlemskab”. 

 

 

Bestyrelsen anbefalede ikke forslaget. Afstemning ved håndsoprækning skaffede ikke det 

nødvendige kvalificerede flertal og forslaget blev derfor ikke vedtaget. 
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Punkt 6. Valg af formand hvert andet år: 

 

Formanden var ikke på valg i 2018.  

 

 

Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

På valg var Torben Madsen, Brian Harder og Michael Donstrup. 

 

Michael Donstrup stillede ikke op til genvalg. Torben Madsen og Brian Harder blev genvalgt ved 

applaus. 

 

Bestyrelsen foreslog, bestyrelsen udvidet til 7 personer, og der blev derfor foreslået 2 nye kandidater, 

Tage Jørgensen (2 år) og Stig Nelkop (1 år). Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, og fra 

salen blev Jan B Kristiansen foreslået. 

 

Ole Møller kritiserede proceduren med, at der først blev genvalgt to bestyrelsesmedlemmer, 

hvorefter endnu to bestyrelsesmedlemmer skulle vælges mellem tre kandidater. Ole Møller og andre 

i salen mente, at valget af i alt fire bestyrelsesmedlemmer i stedet burde være foregået mellem alle 

fem kandidater. 

 

Dirigent Niels Krüger fastholdt imidlertid proceduren og sagde, at genvalget af de to 

bestyrelsesmedlemmer stod ved magt, og at det var hans beslutning og ansvar som dirigent. 

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat: 

 

1. Stig Nelkop   90 stemmer 

2. Jan B Kristiansen 67 stemmer 

3. Tage Jørgensen 39 stemmer 

Dirigenten konstaterede derefter, at Stig Nelkop var valgt for 2 år og Jan B Kristiansen var valgt for 

1 år. 

 

Punkt 8. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Lars T Larsen (1. suppleant) og genvalg af Freddy Falk (2. suppleant). 

 

Begge blev valgt. 

 

 

 

Punkt 9. Valg af revisionsfirma: 

 

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.  

 

RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt. 
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Punkt 9.   Eventuelt 

 

Under eventuelt blev der spurgt til en nærmere forklaring på, hvad der var sket omkring Michael 

Donstrup og byggeudvalget, da Michael Donstrup i sit indlæg tidligere direkte havde kritiseret 

formanden, men bestyrelsen ønskede ikke at gå ind i en debat om dette. Næstformand Torben 

Madsen sagde dog, at formanden har den øvrige bestyrelses fulde opbakning. 

 

 

Dirigent Niels Krüger erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

 

Niels Krüger           Anders Schnack  

Dirigent            Referent 

 

 

 

 

 

 

 

Efter den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2018, består Roskilde Golf Klubs bestyrelse af 

følgende medlemmer: 

 

 

 

__________________________                         __________________________ 

Kim Møller Behrend, Formand               Torben Madsen  

 

 

 

__________________________                         __________________________ 

Jens Krøis                            Brian Harder  

 

 

 

__________________________                         __________________________ 

Flemming Hvid Hansen                                   Stig Nelkop 

 

 

 

__________________________ 

Jan B Kristiansen 

 


