
Referat	  af	  Generalforsamlingen	  i	  Asserbo	  Golf	  Club	  den	  25.	  marts	  2018,	  side	  1	  	  	  
	  
Referent:	  Hon.	  Sekretær	  Stig	  Borg	  
	  
Konstitueret	  formand,	  Peter	  Fredgaard	  bød	  forsamlingen	  velkommen	  og	  mindedes	  sammen	  med	  
de	  fremmødte,	  dem	  som	  vi	  har	  mistet	  siden	  sidste	  generalforsamling.	  
	  
Herefter	  gik	  formanden	  over	  til	  dagsordenen.	  
	  
	  
Punkt	  1:	  Valg	  af	  dirigent	  	  
Svend	  Frandsen	  var	  forslået	  som	  dirigent	  af	  bestyrelsen	  og	  blev	  valgt	  uden	  modkandidat.	  
Dirigenten	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  varslet,	  og	  at	  der	  var	  fremmødt	  157	  
medlemmer	  samt	  29	  gyldige	  fuldmagter,	  i	  alt	  186	  stemmeberettigede.	  
	  
Punkt	  2:	  Beretning	  om	  klubbens	  virksomhed	  i	  det	  forløbne	  år.	  	  
Formanden	  aflagde	  mundtlig	  beretning	  med	  henvisning	  til	  årsberetning	  for	  2017,	  som	  var	  
offentliggjort	  på	  klubbens	  hjemmeside.	  
Dirigenten	  spurgte	  om	  der	  var	  kommentarer	  til	  formandens	  beretning.	  
Medlem	  Jan	  Wennecke	  spurgte	  om	  bestyrelsen	  ved	  hvorfor	  medlemmer	  melder	  sig	  ud,	  hvortil	  PF	  
svarede,	  at	  det	  gør	  vi,	  og	  forklarede	  forskellige	  årsager,	  bla.	  alderdom,	  helbred	  og	  flytning	  er	  
hyppige	  årsager.	  
Jan	  Wennecke	  efterlyste	  endvidere	  et	  regnskab	  med	  indtægter	  og	  udgifter	  i	  forhold	  til	  arbejde	  der	  
ligger	  til	  grund	  for	  at	  vinde	  årets	  miljøpris	  hos	  DGU.	  PF	  forklarede	  baggrunde	  for	  at	  klubben	  har	  et	  
stærkt	  fokus	  på	  miljøindsatsen	  med	  at	  DGU	  har	  stort	  fokus	  på	  dette	  område	  og	  de	  skrappe	  
miljøkrav	  der	  er	  til	  golfbaner.	  
Herefter	  konstaterede	  dirigenten,	  at	  der	  ikke	  var	  flere	  spørgsmål	  til	  årsberetningen,	  som	  herefter	  
blev	  taget	  til	  efterretning.	  
	  
Punkt	  3:	  Fremlæggelse	  af	  den	  reviderede	  årsrapport	  til	  godkendelse.	  	  	  
HOJ	  uddybede	  de	  væsentligste	  punkter	  i	  årsregnskabet.	  
Dirigenten	  spurgte	  om	  der	  var	  kommentarer	  til	  årsregnskabet.	  Medlem	  Jan	  Wennecke	  spørger	  til	  
green-‐fee	  indtægter	  og	  omkostninger	  for	  sponsorer.	  PF	  og	  HOJ	  redegjorde	  for	  disse	  forhold.	  Det	  
mindre	  af	  salg	  greenfee,	  kan	  begrundes	  med	  et	  større	  antal	  kupon	  betalte	  runder	  som	  værende	  
tilgodehavende	  fra	  året	  før	  og	  et	  mindre	  salg	  af	  kuponhæfter,	  sponsor	  udgifterne	  dækker	  bla.	  over	  
præmie	  udgifter,	  range	  bolde,	  spiller	  uniformer	  og	  medlemsskaber.	  Herefter	  spørger	  JW	  til	  
lånafvikling,	  afvikler	  klubben	  på	  kredit	  lånnet.	  HOJ	  svarer,	  ja	  det	  gør	  vi.	  Herefter	  spørger	  JW	  til	  
klubbens	  administrationsomkostninger,	  om	  der	  hos	  DGU	  findes	  tal	  fra	  andre	  klubber,	  som	  vi	  kan	  
sammenligne	  os	  med.	  	  PF	  svarer,	  at	  man	  har	  efterlyst	  dette	  hos	  DGU,	  der	  ikke	  pt	  har	  disse	  tal	  fra	  
andre	  klubber.	  Bent	  Christensen	  –	  tidligere	  kasserer	  i	  AGC	  fortæller	  at	  han	  havde	  lavet	  en	  
undersøgelse	  af	  vore	  omkostninger	  i	  forhold	  til	  vores	  omkringliggende	  klubbers	  og	  han	  
konstaterede	  at	  AGC	  har	  godt	  styr	  på	  omkostningerne. 
Medlem	  Kirsten	  Bøgsted	  spørger	  om	  udgifter	  og	  indtægter	  for	  shoppen	  er	  lige	  store.	  HOJ	  svarer	  at	  
shoppen	  har	  genereret	  et	  overskud	  på	  ca.	  120	  tkr.	  
Der	  var	  ikke	  flere	  spørgsmål	  til	  årsrapporten	  der	  herefter	  blev	  godkendt.	  
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Punkt	  4:	  Fremlæggelse	  af	  budget	  til	  godkendelse.	  	  
HOJ	  fremlagde	  og	  uddybede	  budgettet	  for	  2018,	  som	  bl.a.	  indebærer	  en	  mindre	  
kontingentstigning.	  
Dirigenten	  spurgte	  om	  der	  var	  kommentarer	  til	  budgettet	  for	  2018.	  Medlem	  Bjarne	  Petersen	  
havde	  et	  ønske	  om,	  at	  såfremt	  indtægterne	  svigter,	  må	  det	  ikke	  gå	  ud	  over	  banen.	  Medlem	  Jørgen	  
Andersson	  spørger	  om	  lønomkostninger	  for	  shoppens	  personale	  er	  indeholdt	  i	  resultatet	  for	  
shoppen.	  PF	  svarer,	  Ja,	  50	  %	  af	  Thomas	  Gorski	  løn,	  samt	  alle	  shopmedarbejderne.	  
Medlem	  Georg	  Miksa	  foreslår	  en	  samlet	  konto	  for	  lønomkostninger	  og	  opfordrer	  medlemmerne	  til	  
at	  bakke	  op	  om	  shoppen.	  HOJ	  svarer,	  at	  det	  kan	  laves	  som	  en	  ”note”	  til	  næste	  års	  opgørelse.	  
Dirigenten	  spurgte	  herefter	  om	  der	  var	  flere	  kommentarer	  til	  budgettet	  for	  2018,	  hvilket	  ikke	  var	  
tilfældet,	  og	  budgettet	  blev	  herefter	  godkendt.	  
	  
Punkt	  5:	  Fastlæggelse	  af	  kursen	  på	  medlemsobligationer.	  	  
Bestyrelsens	  forslag	  var	  en	  fastholdelse	  af	  kursen	  på	  25,	  hvilket	  forsamlingen	  godkendte	  uden	  
bemærkninger.	  
	  
Punkt	  6:	  Forslag	  fra	  bestyrelsen.	  	  
Bestyrelsen	  foreslår,	  at	  kontingentfriheden	  for	  Seniormedlemmer	  over	  80	  år,	  der	  har	  været	  
medlem	  af	  klubben	  i	  mindst	  20	  år,	  bortfalder	  fra	  1.	  januar	  2021.	  
PF	  begrundede	  og	  uddybede	  bestyrelsens	  forslag.	  
Udover	  bestyrelsens	  forslag	  var	  der	  4	  ændringsforslag	  til	  bestyrelsens	  forslag,	  alle	  forslag	  blev	  
begrundet	  ved	  talerstolen	  og	  dirigenten	  valgte	  ud	  fra	  de	  mange	  forslag	  at	  foretage	  en	  vejledende	  
afstemning	  af	  alle	  forslagene.	  For	  at	  et	  forslag	  eller	  et	  ændringsforslag	  skulle	  kunne	  vedtages,	  
krævede	  det	  at	  over	  halvdelen	  af	  de	  186	  stemmeberettigede	  stemte	  for	  forslaget,	  d.v.s.	  der	  skulle	  
være	  mindst	  94	  stemmer	  for.	  
	  
Forslag 1 
Bent Christensen – Ordningen om +80 bortfalder fra kontingentåret 2019, og alle medlemmer over 
80 betaler herefter det samme kontingent som øvrige seniormedlemmer. 
Bent	  Christensens	  ændringsforslag	  fik	  65	  stemmer	  
Forslag 2  
Per Knudsen +80 med 20 i ordning nu bliver, +80 uden 20 år fuldt kontingent, +80 der kommer på 
20 år anciennitet i halvt kontingent. 
Per	  Knudsens	  ændringsforslag	  fik	  84	  stemmer	  
Forslag 3 
Bestyrelsen – Ordningen om +80 bortfalder fra kontingent året 2021, og alle medlemmer over 80 år 
betaler herefter halvt kontingent i forhold til øvrige seniormedlemmer fra 2021.  
Bestyrelsens	  forslag	  fik	  84	  stemmer.	  
Forslag 4 
De grå morgenmænd, forslag 1 – Ordningen om +80 bortfalder fra kontingentåret 2021 og 
medlemmer over 80 år betaler herefter halvt kontingent i forhold til øvrige seniormedlemmer, dog 
forbliver eksisterende kontingentfri +80-årige medlemmer pr. 31/12 2020 kontingentfri. 
”De	  grå	  morgenmænd”	  v/Henrik	  L.	  Schmidt	  ændringsforslag	  fik	  82	  stemmer	  
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Forslag 5	  
Knud Christensen – Ordningen fortsætter som nu, dog hæves 20 års grænsen til 25 år. De der er i 
ordningen nu skal forblive selv om de ikke har 25 års anciennitet, dog skal alle ”frimedlemmer” 
betale kr. 300 i administrations bidrag.  
Knud	  Christensens	  ændringsforslag	  fik	  45	  stemmer	  
	  
Dirigenten	  kunne	  ud	  fra	  afstemningen	  konstatere,	  at	  bestyrelsens	  forslag	  falder,	  ingen	  forslag	  
vedtages,	  da	  ingen	  af	  forslagene	  havde	  fået	  mere	  end	  50%	  tilslutning,	  til	  en	  vedtagelse.	  
Der	  var	  et	  ønske	  i	  forsamlingen	  om,	  at	  bestyrelsen	  efterfølgende	  arbejder	  videre	  på	  et	  forslag,	  som	  
tager	  højde	  for	  de	  input	  der	  kom	  frem	  under	  debatten	  om	  forslaget.	  
Per	  Knudsen	  gjorde	  i	  øvrigt	  opmærksom	  på,	  at	  bestyrelsen	  suverænt	  kan	  afgøre	  hvordan	  de	  
forskellige	  medlemskategorier	  skal	  se	  ud.	  
PF	  takkede	  for	  alle	  ændringsforslagene	  og	  debatten,	  og	  lovede	  at	  bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  
et	  revideret	  forslag.	  
	  
Punkt	  7:	  Forslag	  fra	  medlemmerne.	  	  
Bent	  Christensen	  havde	  indsendt	  et	  forslag	  til	  principper	  og	  indhold	  i	  AGC	  fremtidige	  rygepolitik.	  
BC	  begrundede	  og	  uddybede	  forslaget,	  og	  efter	  en	  god	  debat	  om	  forslaget,	  blev	  forslaget	  sendt	  til	  
afstemning	  med	  følgende	  ændringer	  i	  forslaget:	  
2.	  b	  blev	  streget	  i	  forslaget	  og	  2	  c	  blev	  ændret	  til	  ”være	  røgfrie	  områder	  på	  terrassen	  og	  i	  gården”.	  
Dirigenten	  kunne	  ud	  fra	  afstemningen	  konstatere	  at	  72	  stemte	  for	  og	  55	  stemte	  imod.	  Forslaget	  
blev	  hermed	  vedtaget.	  
	  
Punkt	  8:	  Valg	  af	  formand.	  	  
Peter	  Fredgaard	  blev	  valgt	  uden	  modkandidat.	  
	  
Punkt	  9:	  Valg	  af	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer.	  
Uden	  modkandidater	  blev	  følgende	  valgt	  til	  bestyrelsen:	  
Kim	  Nissen	  (for	  1	  år)	  
Axel	  Bistrup	  (for	  3	  år)	  
Vibeke	  Lund	  (for	  3	  år)	  
	  
Punkt	  10:	  Valg	  af	  revisor	  og	  revisor	  suppleant.	  
Som	  revisor	  genvalgte	  forsamlingen	  JBL	  revision.	  
Som	  revisorsuppleant	  genvalgte	  forsamlingen	  Jørn	  Jacobsen	  
	  
Punkt	  11:	  Eventuelt.	  
	   	  

1.   Frank	  Grotkjær	  fra	  Bødkergårvej’ens	  vejlaug	  takkede	  for	  et	  godt	  samarbejde	  med	  AGC,	  og	  
opfordrede	  til,	  at	  store	  biler	  parkerede	  i	  den	  side	  hvor	  der	  er	  hæk	  og	  de	  små	  biler	  i	  siden	  
med	  stensætning.	  Samtidig	  opfordrede	  han	  til	  at	  udkørsel	  fra	  Bødkergårdsvej	  sker	  fra	  vejen	  
ved	  klubbens	  parkeringsplads.	  
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2.   HOJ	  kårede	  årets	  AGC’er	  for	  2017,	  som	  blev	  Peter	  Fredgaard.	  Tillykke	  til	  Peter,	  som	  har	  
arbejdet	  for	  klubben	  siden	  han	  var	  dreng,	  og	  udøver	  et	  engagement	  ud	  over	  det	  
sædvanlige	  og	  er	  et	  stort	  aktiv	  for	  AGC.	  PF	  ønsker	  fortsat	  at	  betale	  kontingent	  og	  ville	  
donere	  sit	  kontingent	  til	  en	  75	  års	  jubilæumsfond.	  

	  
Til	  slut	  takkede	  formanden	  Peter	  Fredgaard	  dirigenten	  for	  en	  godt	  ledet	  generalforsamling.	  
Miljøudvalget	  blev	  hædret	  med	  et	  æbletræ	  som	  skal	  plantes	  på	  banen,	  som	  tak	  for	  indsatsen	  i	  
arbejdet	  med	  natur	  og	  miljøprisen.	  PF	  takkede	  de	  afgående	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  
udvalgsformænd,	  samt	  revisorsuppleant	  Jørn	  Jacobsen	  og	  damerne	  ved	  indskrivning.	  
	  
Dirigenten	  kunne	  herefter	  erklære	  dagsordenen	  for	  udtømt	  og	  generalforsamlingen	  afsluttet.	  
	  
	  
	  
Dirigent:_____________________________________________	  
	  
	  
	  
Dato:________________________________________________	  
	  	  
	  	  


