
Referat af generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub 15. marts 2018 

 

1. Valg af dirigent 

På bestyrelsens forslag blev Niels Pedersen valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formand Povl Munk fremlagde beretningen, som kan ses i sin helhed på klubbens hjemmeside. 

Beretningen blev taget til efterretning med applaus. 

 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Bjarne Svendsen fremlagde regnskabet, der udviser et resultat på 57.221 kr. svarende til 

det budgetterede for 2017. Overskuddet svarer stort set til den ekstraordinære indtægt, der blev 

skabt på jubilæumsturneringerne. 

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat hensættes til betaling for dybdeluftning, således det 

umiddelbart bliver til gavn for medlemmerne frem for at overføre det til egenkapitalen. 

Flere gav udtryk for, at regnskabet fremover burde udsendes elektronisk og i sin helhed til 

medlemmerne inden generalforsamlingen. Det gav en noget uoverskuelig debat, når forsamlingen 

(inkl. referenten) ikke havde noterne til regnskabet i hænde. 

Regnskabet blev godkendt uden afstemning. 

 

4. Fremlæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent for det 

kommende år 

Budgettet for 2018 udviser balance mellem indtægter og udgifter på 4.635.000 kr. 

Kassereren fremhævede, at budgettet for baneudgifter er det samme som året før, fordi dele af 

klubbens maskinpark fortsat er af ældre dato. 

På forespørgsel blev det oplyst, at det ikke længere er tilladt, at medlemmer af bestyrelsen får 

fritagelse for kontingent. Derfor stiger udgiften til refusion af bestyrelsesmedlemmernes udlæg til 

f.eks. transport og brug af telefon. 

 

Kontingentet for fuldtidsmedlemmer i 2019 blev foreslået hævet med 100 kr. til 5.800 kr., hvilket 

placerer SKG på linje med gennemsnittet for kontingentet i landets golfklubber. 

Vedtaget uden afstemning. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 



Ingen forslag. 

 

6. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

Povl Munk Christensen, Kalle Jensen, Bjarne Svendsen og Helle Rahbek Thomsen blev alle 

genvalgt uden afstemning. 

Uden afstemning genvalgtes Lene Krath og Hanna Kristensen som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor 

Beierholm blev valgt uden afstemning. 

 

9. Eventuelt 

a) 

Formanden redegjorde for bestyrelsens overvejelser i forbindelse med, at chefgreenkeeper Jesper 

Brandt har fået nyt job. Man har besluttet ikke at ansætte en afløser så kort tid før sæsonstarten. Det 

daglige ansvar overtages af Christian Jakobsen, som efter aftale støttes i de administrative opgaver. 

Til efteråret evalueres situationen med henblik på at finde en permanent løsning. 

 

b) Overskuddet fra Hole-in-one klubben på 4.050 kr. blev uddelt af Jørgen Nielsen med halvdelen 

til juniorafdelingen. Der var scoret fire hole-in-ones i løbet af året, men kun én af de spillerne var 

medlem af hole-in-one klubben, hvorfor Grete Donnerborg fortjent modtager den anden halvdel. 

Det er i øvrigt andet år i træk, at halvdelen af overskuddet går til bare ét medlem. 

 

c) 

Nibe Handelsforenings turnering er flyttet til uge 35, og i ugen efter afholdes spil-billig-uge, hvor 

både en pølsebod og Backtees mobilshop vil være på plads. 

 

d) 

Formand for Begynderudvalget Aage Pedersen slog til lyd for Golfens Dag 22. april og efterlyste 

medlemmer, der ville være behjælpelige på dagen. Efterfølgende uddeltes flyers til ophængning i 

f.eks. andre klubhuse, foreninger eller på arbejdspladser. De blev vel modtaget sammen med 

eksemplarer af en nytrykt folder om SKGs golfskole. 

 

e) Der blev også efterspurgt medlemmer, som kunne være villige til at hjælpe med onsdag aften i 

Klub 9 og mandag aften ved begyndernes turneringer på den lille bane. 



Interesserede kan henvende sig til henholdsvis Poul Erik Sørensen og Aage Pedersen. 

 

f) Jørgen Nielsen reklamerede for SKGs nye poloshirt med logo, som kan erhverves i alle størrelser 

til begge køn. Samtidig nævnte han Modeshowet, der afholdes tirsdag den 3. april kl. 19 i 

klubhuset. 

 

Formanden sluttede af med en tak til dirigenten for kyndig ledelse af generalforsamlingen og en 

tak til medlemmerne for det store fremmøde og ønsket om en god sæson 2018. 

 

 

Niels Pedersen    Peter Thonning Olesen 

Dirigent     Referent 


