
Referat af generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub 15. marts 2011 på 

Lundbæk Landbrugsskole 

1. Valg af dirigent 

Den sædvanlige dirigent havde i sidste øjeblik meldt forfald. Efter forslag fra bestyrelsen blev John 

Mandrup Nielsen valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes 

§ 4. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formand Egil Christensen fremlagde beretningen, der blev modtaget med applaus. 

 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Jens Jørgen Pedersen fremlagde regnskabet, der udviste et resultat på 373.000 kr. mod 

budgetteret 16.000 kr. og en forbedring i forhold til resultatet i 2009 på 600.000 kr. 

Af årets resultat hensættes 125.000 kr. til fremtidige investeringer, og 248.000 kr. overføres til 

næste år. 

 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

4. Forelæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent og 

indskud for det kommende år 

Det årlige kontingent for senior fuldtidsmedlemmer øges med 150 kr. til 4.800 kr. i 2012. 

Med henblik på at tiltrække unge spillere bortfalder indskuddet for nye medlemmer under 25 år. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

5.1 Forslag om ændring af vedtægternes § 3 

Dirigenten gennemgik forslaget, der dels indfører fleksmedlemmer som ny medlemskategori dels 

omfatter nogle sproglige præciseringer. Tilføjelser er markeret med gult og sletninger med rødt: 

§ 3 

 Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen for fuldtidsmedlemmer, efter bestyrelsens 

forudgående indstilling. Herudover kan bestyrelsen foretage en opsplitning og fastsætte kontingent 

for følgende medlemskategorier: "1. Juniorer (under 18 år), 2. Ynglinge (18- 25 år), 3. Seniorer, 4. 



Fleksmedlemmer, 5. Pensionister (over 67 år), 6. Ægtefæller - familiemedlemskaber – 

hverdagsmedlemmer - evt. langdistancemedlemmer – passive – tidsbestemt medlemskab m.fl."  

Ved optagelse i klubben indbetaler alle fuldtidsmedlemmer over 25 år et indskud. Størrelsen af 

indskuddet fastsættes af generalforsamlingen, efter forudgående indstilling fra bestyrelsen.   

Indskudsbeviset skal være noteret på i navn og kan kun overdrages med bestyrelsens tilladelse. 

Indskudsbeviset kan gå i arv.  

De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke ved medlemskabets eventuelle ophør, fordres 

tilbagebetalt.  

Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.  Bestyrelsen fastsætter 

indbetalingsterminer og opkrævningsformer. 

Ved kontingentrestancer er bestyrelsen bemyndiget til at foretage eksklusion.  

Genoptagelse af et medlemskab kan først ske, når hele restancen måtte være indbetalt.  

Medlemskab er gældende for et kalenderår ad gangen (1.jan. - 3l. dec.), og det påhviler det enkelte 

medlem selv at foretage skriftlig udmeldelse eller ændring af medlemsstatus til sekretariatet eller 

bestyrelsen inden 31. december, hvor det kommende medlemsår starter.  

 

Forslaget blev vedtaget i den fremlagte form uden afstemning. 

 

 5.2 Strategiplan 2011 – 2013 

Formanden fremlagde planen, der ligeledes kan findes på klubbens medlemsside og opfordrede i 

øvrigt medlemmerne til at kommentere planen på klubbens debatforum. 

Planen blev vedtaget med applaus. 

 

6.  Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag indkommet. 

 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

Egil Christensen, Knud Dahl og John Mandrup Nielsen var på valg og modtog alle genvalg. Rikke 

Asmussen ønskede ikke at modtage genvalg, og i hendes sted foreslog bestyrelsen nyvalgt Tina 

Koldkjær. 

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater, hvorfor de fire ovennævnte blev valgt uden 

afstemning. 

 



Uden afstemning valgtes Per Mikkelsen som 1. suppleant og Gerda Holm Christensen som 2. 

suppleant. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Claus Skoda og Tin Sørensen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt 

a) 

Viggo Jørgensen orienterede om marketingudvalgets initiativer, bl.a.: 

 Kontakt til klubber i klubben i andre golfklubber i Jylland 

 Kontakt til venskabsklub i Norge 

 Nye teestedskilte opsættes i april 

 Limfjordsgolf 

 Deltagelse i messer i Herning og Bellacenter 

 

b) 

Formanden for hole-in-one klubben gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 5.626 kr., 

hvoraf halvdelen går til klubbens juniorarbejde. Den anden halvdel blev delt mellem Børge E. 

Nielsen og Poul Knudsen. 

 

c) 

Egil Christensen oplyste, at Champagnepigerne havde indsamlet 3.500 kr., som ligeledes går til 

juniorarbejdet. 

 

d) 

 Der er samlet Karat Kaffe mærker til en værdi af 1.100 kr., som går til klubben. 

Ivrigste samler var Gudrun Pedersen, som fik to greenfee-billetter som tak for indsatsen. 

 

e) Kent Kallehauge orienterede om et nyt chipkortsystem til driving range. Ordningen vil blive 

præsenteret på klubbens hjemmeside, og det nye kort kan købes i ugen efter standerhejsningen. 

Der anskaffes nye udslagsmåtter til driving range. 

 

 



f) 

Medlemmer af SKG kan invitere venner og bekendte med fuldtids DGU kort til at spille for halv 

greenfee. Ordningen gælder for max. tre gæster pr. år. 

 

g) 

Som led i klubbens arbejde med at skaffe nye medlemmer afholdes søndag 15. maj en 

”venneturnering”, der spilles som texas scramble parturnering over ni huller. Parrene udgøres af et 

medlem af SKG og en ven eller bekendt uden DGU kort, der er interesseret i at blive introduceret til 

golfsporten.  

 

h) 

Der blev efterlyst en grafiker eller webdesigner, der kan bistå Jesper Thøger Christensen, der p.g.a. 

studier i udlandet har svært ved at nå det hele som webmaster. 

 

i) 

Der holdes startmøde for juniorer 6. april, og der efterlyses interesserede hjælpere til juniorarbejdet. 

Ligeledes startes mikrogolf for 4 – 9-årige med 1 times træning hver uge. Mere information kan 

findes på hjemmesiden. 

 

j) 

Formanden havde efter fristens udløb modtaget et forslag fra et medlem om, at det skulle tillades at 

medbringe hunde i snor på banen. En håndsoprækning viste, at der stort set ingen interesse er for 

idéen. 

 

Formanden sluttede med en tak for fremmødet til generalforsamlingen og til hele bestyrelsen for 

samarbejdet i det forløbne år. Endvidere fik Rikke Asmussen en gave og tak for sin indsats i 

bestyrelsen.  

 

 

John Mandrup Nielsen    Peter Thonning Olesen 

Dirigent     Referent 

 

 



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Egil Christensen, formand 

John Mandrup Nielsen, næstformand 

Tina Koldkjær, kasserer 

Kent Kallehauge, sekretær 

Knud Dahl 

Niels Henrik Jensen 

Jens Jørgen Pedersen 

 

 


