
Referat af ordinrer generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub 
atboldt pa Lundbrek Landbrugsskole 24. marts 2009 

1. Valg af dirigent 
Efter forslag fra bestyrelsen blev Niels Pedersen valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, 
vedtregteme. 

at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel henhold til 

2. Beretning om k1ubbens virksomhed i det forlobne ar 
Lars Rimmer fremlagde beretningen, der i sin helhed 
www.sebberklostergoltklub.dk. 

kan lreses pa klubbens hjemmeside 

Afberetningen fremgik, at man p.g.a. sygdom ikke havde raet genforhandlet diverse kontrakter med 
Saunte. Mogens Heltenov fandt det uhensigtsmressigt at lregge budget, nar lejeaftalen ikke var pa 
plads. Lars Rimmer nrerede imidlertid ingen betrenkeligheder, idet aftalen allerede indeholdt 
lejebel0b for 2009 og han forventede, at genforhandlingen ville faIde pa plads i 10bet af foraret 
2009. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

3. Fremlreggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet for 2008, der udviser et underskud pa 254.445 kr. mod et budgetteret underskud pa 
7.000 kr., blev fremlagt af Claus Skoda. 

Regnskabet gay anledning til en del sp0rgsmal om, hvorledes bestyrelsen kunne betragte arets 
resultat som tilfredsstillende 

Kirsten Nielsen svarede, at bestyrelsen havde valgt sa at sige at g0re rent bord, idet man i 2008 
havde mattet betale en rrekke udgifter, som rettelig vedmrte tidligere regnskabsar. Det drejede sig 
om et samlet bel0b pa ca. 200.000 kr. til bl.a. regulering af trrenerens 10n for 2007, regulering af 
feriepengeforpligtelse, ekstra 10nudgifter i overgangsperioden efter sidste ars generalforsamling 
samt udgiften til tegninger og indhentning af byggetilladelse til det tidligere planlagte klubhus 
byggeri. 

Til et sp0rgsmal om, hvorfor man havde bygget nyt bagrum, nar man forventede et underskud, 
svarede Kirsten Nielsen, at bagskabene var indk0bt vinteren f0f. Desuden havde de n0dvendige 50 
tegnet sig pa venteliste til et skab, hvorfor bestyrelsen havde besluttet at gennemf0re byggeriet. I 
0Vrigt ville skabene nu give en lejeindtregt fra 2009. 

Mogens Heltenov spurgte om den i vedtregtemes § 8 hjemlede godkendelse af indgaelse af 
leasingaftaler pa en generalforsamling og indhentning af samtykke fra ejeren af Sebber Klosters ejer 
var sket. Kirsten Nielsen svarede, at dette ikke var sket m.h.t. den mindre leasingaftale, der var 
indgaet i 2008. Med hensyn til tidligere indgaede aftaler matte hun henvise til at sp0rge den 
tidligere bestyrelse. 



Pa spergsmal fra Mogens Heltenov svarede Lars Rimmer, at man havde fuld tilladelse til at bygge 
det nye bagrum pa fremmed mands grund. 

Et medlem fandt, at informationsvrerdien afregnskabet viI stige, hvis man side om side anferte bade 
regnskabsarets budget og realiserede tal. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning. 

4. Fremlreggelse af budget og fastlreggelse af medlemskontingenter og indskud 
Budgettet for 2009, der viser et overskud pa 21.000 kr. blev fremlagt af Kirsten Nielsen, der pa 
spergsmal svarede, at visse poster i budgettet naturligvis er behreftet med en vis usikkerhed, f.eks. 
greenfee indtregter. Bestyrelsen forventede, at man i maj/juni ville have et srerdeles godt grundlag 
for at vurdere budgettet. Bl.a. var der gennemfert en skrappere rykkerprocedure i forbindelse med 
opkrrevning af kontingent, og p.t. er stort set hele den budgetterede indtregt udfaktureret. I evrigt 
gennemgas den ekonomiske status pa de manedlige bestyrelsesmeder. 

Kirsten Nielsen kunne oplyse, at man havde haft kontrolbeseg af Skat i januar maned. Man var 
efterfelgende blevet gjort opmrerksom pa, at man med fordel kunne benytte sig af en bestemmelse i 
momsloven til at lade SKG afregistrere som momspligtig. Beregninger havde vist, at det ville kunne 
fere til tilbagebetaling til klubben pa ca. 93.000 kr. 

I forbindelse med behandlingen af bestyrelsens forslag til kontingenter og indskud i 20 I 0 blev det 
pa baggrund heraf foreslaet at bruge pengene til at fastholde kontingentet urendret. Kirsten Nielsen 
mente, at det pa baggrund af underskuddet i 2008 var bedst at bruge pengene til bade en styrkelse af 
klubbens likviditet, som havde vreret noget anstrengt, og fOf0gelse af egenkapitalen. 

Pa et spergsmal om mulighed for opkrrevning af kontingent i to rater svarede Kirsten Nielsen, at 
kontingentopkrrevningen var en sa stor opgave, at den ikke kunne Ieftes to gange om aret med den 
nuvrerende bemanding i sekretariatet. 

Bestyrelsens forslag til kontingenter, som hreves med ca. 5 %, og indskud, som holdes urendret, i 
2010 blev herefter vedtaget uden afstemning. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag fra bestyrelsen. 


6. Forslag fra medlemmerne 

Ingen indkomne forslag. 


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter 

Der skulle vrelges 4 medlemmer til bestyrelsen. 

Linda Pedersen og Finn Kent Jensen enskede ikke at forsrette. 


Uden afstemning blev Poul Ottesen og Lars Rimmer genvalgt og John Mandrup Nielsen og Peter 
Krarup nyvaIgt. 

Som suppleanter valgtes Finn Lange Rasmussen og Ole Christensen. 



8. Nedlreggelse af Sebber Kloster Golf Anlreg 
Virksomheden Golfanlreg Sebber Kloster blev oprettet i forbindelse med anIregget af de ff2Jrste 9 

huller pa banen. Der var ikke Irengere behov for denne konstruktion. 

NedIreggelsen blev vedtaget. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Uden afstemning blev Claus Skoda og Tin Sf2Jrensen genvalgt som henholdsvis revisor og 
revisorsuppleant. 

10. EventueIt 
Et medlem spurgte, om de mange fysiske rendringer pa banen var blevet dmftet med banearkitekt og 
Saunte. Pout Ottesen oplyste, at Erwin Scheuer var med i process en og holdt Saunte orienteret. Lars 
Rimmer bekrreftede, at banearkitekten deltog i det fremadrettede arbejde med banens indretning. 

Der blev efterlyst bedre udluftning i de to bagrum. Pout Ottesen lovede at kigge pa det. 

Det blev oplyst, at ordningen med haIv greenfee pa baner i SGN samarbejdet fortsretter i 2009. 

Flere medlemmer anfregtede det fomuftige i at undlade klipning af banen pa sf2Jndage af 
sparehensyn. Man frygtede, at det kunne ram me banens renomme og ff2Jre til fald i greenfee 
indtregteme. Bestyrelsen viI ff2JIge op pa det i samarbejde med chefgreenkeeperen. 

Bestyrelsen tog en opfordring om at vrere mere synlig pa banen til efterretning. 

Poul Ottesen gennemgik regnskabet for hole-in-one klubben og kunne overrrekke to checks pa hver 
2.976 kr. til juniorarbejdet og Lena Noelle Simonsen. 

Lars Rimmer afsluttede generalforsamlingen med at rette en varm tak til Linda Pedersen og Finn 
Kent Jensen for deres store indsats i bestyrelsen. 
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