
Forslag om ændring af obligationsordningen 

 

Efter nøje overvejelser har bestyrelsen besluttet at foreslå generalforsamlingen, at klubbens 

vedtægter ændres således, at nye medlemmer i Asserbo Golf Club ikke længere skal erhverve en 

obligation ved indmeldelse. 

Obligationsordningen blev i sin tid brugt til finansiering af anlægget af den nye 18 hulsbane.  

På daværende tidspunkt var det, den mulighed klubben havde for finansiering af anlægget, og der 

blev udstedt obligationer med nominel værdi på 5000 kr. til kurs 125 således, at det enkelte 

medlem betalte 7000 kr. for sin obligation. 

Efterfølgende har generalforsamlingen fastsat kursen til kurs 25 således, at obligationen de sidste 

mange år har haft en værdi af 1.250 kroner pr. stk.  

Men tiderne og golfsporten har ændret sig. At være medlem af en golfklub ses i dag som at være 

medlem af andre foreninger, og vi mærker, at obligationsordningen i dag er en betydelig 

barriere i forbindelse med optagelse af nye medlemmer. Ligeledes er den en tung administrativ 

opgave i sekretariatet, timer der med fordel kunne bruges bedre på andre opgaver, f.eks. 

rekruttering af nye medlemmer. 

  

Udover barrieren ved obligationen opkræver klubben også et indskud for nye medlemmer, der 

ikke tilbagebetales ved udmeldelse. I mange andre klubber er indskuddet i dag helt afskaffet.  

Ordningen foreslås derfor ændret således, at nye medlemmer i Asserbo Golf Club ikke længere 

skal erhverve en obligation ved indmeldelse og, at man som nuværende obligationsindehaver vil 

få afregnet sin obligation ved udmeldelse af klubben.  

Med den nuværende fastsatte kurs 25 på obligationen vil det betyde en ny forpligtelse for klubben 

på kr. 1.337.500 (se venligst nedenstående notat fra klubbens revisor)  

Umiddelbart mener bestyrelsen, at dette beløb er for voldsomt i forhold til klubbens økonomi og 

vil være en for stor belastning for klubbens likvide situation i årene fremover.  Bestyrelsen vil 

derfor foreslå, at kursen på obligationen endeligt fastsættes til kurs 10, hvilket vil give klubben en 

fremtidig forpligtigelse på kr. 535.000 - et beløb som bestyrelsen anser for overkommeligt at 

tilbagebetale i takt med den almindelige afgang fra klubben.  

Såfremt forslaget om ændringen af ordningen bliver vedtaget, vil det også give mulighed for, at 

det enkelte medlem kan vælge at ”donere” sin obligation som støtte til klubben. Det vil betyde et 

nedslag i klubbens forpligtigelse og dermed en bedre likviditetssituation for klubben i årene 

fremover.  

 

 

 


