
 

Hornbæk d. 6. november 2019 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.00 
Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk 

 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5 

1 Valg af dirigent 

2 Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Vedlagt er et resumé af det reviderede regnskab for 2018-19. Det fuldstændige 
regnskab er fremlagt i klubbens sekretariat og på klubbens hjemmeside. 

4 Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud 

 Budget for 2019-20 

 Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter i 2020 
 

Medlemstype Nuværende 

(2019) 

Fremtidig 

(2020) 

Procent 

Fuldtid 7.800 7.950 1,9 % 

F-Hverdagsmedlem (70+ medlem) 5.750 5.900 2,6 % 

F-Greenfee medlem 2.150 2.200 2,3 % 

Yngling (19-24 år) (udgår) 3.450  0,0 % 

Ungsenior (19-32 år) (ny medlemskategori)  4.000 0,0 % 

Studiemedlem (19-29 år) 1.800 2.000 11,1 % 

Junior 1.000 1.050 0,5 % 

Passiv 750 750 0,0 % 

 

5 Forslag fra bestyrelsen 

 Ændring af vedtægternes paragraf 6. Bestyrelsen udvides med ét medlem til 7 

 Ændring af medlemskategori Yngling, vedtægternes paragraf 3. Yngling ændres til 

Ungsenior og alder ændres fra 19-24 år til 19-32 år. 

 Ændring af vedtægternes paragraf 3 og 5. Indskud bortfalder. 
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6 Forslag fra medlemmer 
Forslagene er vedlagt som bilag 

 Forslag om reduceret greenfee i ydertider for Greenfee medlemmer med handicap 

36 og derover. 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Direkte valgte bestyrelsesmedlemmer: 

7.1.1 Kasserer Mie Madsen, er villig til genvalg for 2-årig periode 

 På valg er bestyrelsesmedlemmerne: 

7.2.1 Carsten Carstensen er villig til genvalg for en 2-årig periode. 

7.2.2 Vagn Jørgensen er villig til genvalg for en 2-årig periode. 

7.2.3 Karsten Glahn indstilles til valg for en 2-årig periode 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af John Barnkob som intern revisor og Torben Nielsen som 

dennes suppleant. 

9 Eventuelt 
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Ad 4 Budget og kontingent 
Forslag 4.1 

Budgettet foreslås vedtaget som fremlagt.  
I vedtagelsen af budget indgår udskiftning af klubbens realkreditlån. 

Lånet optages i Nordea. 

 Nuværende lån Nyt lån Ændring 

Hovedstol (tkr.) 14.714 15.071 356 

Årlig ydelse (tkr.) 1.252 959 -293 

Fast Rente 2,2 % 0,5 % -1,7 % 

Løbetid 15 år 20 år 5 år 

Samlet betaling i løbetiden (tkr.) 18.547 17.790 757 

 

Forslag 4.2 

Kontingenterne foreslås vedtaget som anført herunder. 
 

 

 
 

 

  

Medlemstype Nuværende (2019) Fremtidig (2020) 

Fuldtid 7.800 7.950 

F-Hverdagsmedlem (70+ medlem) 5.750 5.900 

F-Greenfee medlem 2.150 2.200 

Yngling (19-24 år) (udgår) 3.450  

Ungsenior (19-32 år) (ny medlemskategori)  4.000 

Studiemedlem (19-29 år) 1.800 2.000 

Junior 1.000 1.050 

Passiv 750 750 
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Ad 5 Forslag fra bestyrelsen 
Forslag 5.1 

Forslaget 

Bestyrelsen foreslår at § 6 i vedtægterne ændres således at antallet af medlemmer i bestyrelsen 
ændres fra 6 til 7 medlemmer. 
Bestyrelsens begrundelse for forslaget 

Den siddende formand stiller ikke op til genvalg når indeværende valgperiode slutter i november 

2020. Sidst denne situation opstod havde bestyrelsen gode erfaringer med at udvide bestyrelsen 

med en potentiel kommende formand i den sidste del af den siddende formands valgperiode. 
Det nye bestyrelsesmedlem og den øvrige bestyrelse kunne lære hinanden at kende ved at 

arbejde sammen i en periode før det nyvalgte medlem stillede op til formandsposten og det 

skabte samtidig en god kontinuitet i klubbens bestyrelsesarbejde. 
Forslaget er en vedtægtsændring. 

Punktet i §6 ændres til 

Nuværende vedtægter §6 Fremtidige vedtægter §6 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og 

består af følgende:  

• Formand (Vælges direkte)  

• Kasserer (Vælges direkte)  

• Bestyrelsesmedlem 1    

• Bestyrelsesmedlem 2    

• Bestyrelsesmedlem 3    

• Bestyrelsesmedlem 4 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen efter følgende model:  

• Formanden vælges første gang i 2016 

og derefter hvert andet år  

• Kassereren vælges første gang i 2017 og 

derefter hvert andet år  

• Bestyrelsesmedlemmer 1-2 vælges 

første gang i 2016 og derefter hvert 
andet år 

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og 

består af følgende:  

• Formand (Vælges direkte)  

• Kasserer (Vælges direkte)  

• Bestyrelsesmedlem 1    

• Bestyrelsesmedlem 2    

• Bestyrelsesmedlem 3    

• Bestyrelsesmedlem 4 

• Bestyrelsesmedlem 5 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen efter følgende model:  

• Formanden vælges første gang i 2020 
og derefter hvert andet år  

• Kassereren vælges første gang i 2019 og 

derefter hvert andet år  

• Bestyrelsesmedlemmer 1-2 vælges 
første gang i 2020 og derefter hvert 

andet år 

• Bestyrelsesmedlemmer 3-5 vælges 

første gang i 2019 og derefter hvert 
andet år 
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Forslag 5.2 

Forslaget 

Bestyrelsen foreslår, at medlemskategorien ”Yngling” ændres til ”Ungsenior”. Medlemskabet kan 

benyttes af medlemmer fra det år de fylder 19 til det år de fylder 32. Medlemskabet er efter DGU’s 
regler et fuldtidsmedlemskab. 

 

Bestyrelsens begrundelse for forslaget 
Medlemskategorien giver unge under opstart i voksenlivet en mulighed for at fortsætte med 

golfspillet i Hornbæk Golfklub, selv om økonomien bliver trang. Vi oplever at de unge mennesker 

melder sig ud af klubben når studie eller elevtid ophører. Efter indførslen af ”Studiemedlemskab”, 

har vi oplevet en kraftig tilgang til klubben af denne type medlemmer, og de har trukket familie og 
venner med. 

Der er Dags Dato 10 medlemmer i denne kategori, men det er bestyrelsens opfattelse at der vil 

kunne tiltrækkes langt flere medlemmer i denne kategori, så det resulterer i en medlemstilgang og 
dermed øget indtægt. 

 

Forslaget er en vedtægtsændring. 
Teksten i vedtægternes §2 og §3 justeres. 

Nuværende vedtægter §2 Fremtidige vedtægter §2 

Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn periodevis 

begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald 

føres tidsprioriteret venteliste over personer, 
som ønsker at blive optaget som medlemmer. 

Der føres separate ventelister for: 

• Voksne, Ynglinge og Studiemedlemmer 

• Juniorer 

• F-Hverdagsmedlemmer (70+) 

• F-Greenfee medlemmer 

Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn periodevis 

begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald 

føres tidsprioriteret venteliste over personer, 
som ønsker at blive optaget som medlemmer. 

Der føres separate ventelister for: 

• Voksne, Ungsenior og 

Studiemedlemmer 

• Juniorer 

• F-Hverdagsmedlemmer (70+) 

• F-Greenfee medlemmer 
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Nuværende vedtægter §3 Fremtidige vedtægter §3 

Kontingentet for det efterfølgende medlems år 

godkendes af Generalforsamlingen efter 
bestyrelsens indstilling og omfatter følgende 

medlemskategorier: 

Medlemmer – Fulde rettigheder 

• Voksne (over 24 år) 

• Ynglinge (19-24 år) 

• Studiemedlemmer (19-29 år) 

• Juniorer (0-18 år) 

Medlemmer – Begrænsede rettigheder 

• F-Hverdagsmedlemmer (70+) 

• F-Greenfee medlemmer 

Medlemmer – Passive medlemmer 

• Passive medlemmer 

Kontingentet for det efterfølgende medlems år 

godkendes af Generalforsamlingen efter 
bestyrelsens indstilling og omfatter følgende 

medlemskategorier: 

Medlemmer – Fulde rettigheder 

• Voksne (fra 33 år) 

• Ungsenior (19-32 år) 

• Studiemedlemmer (19-29 år) 

• Juniorer (0-18 år) 

Medlemmer – Begrænsede rettigheder 

• F-Hverdagsmedlemmer (70+) 

• F-Greenfee medlemmer 

Medlemmer – Passive medlemmer 

• Passive medlemmer 
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Forslag 5.3 

Forslaget 

Bestyrelsen foreslår at § 3 OG §5 i vedtægterne ændres således, at alle afsnit ændres således at der 

ikke længere betales indskud til klubben. 
Bestyrelsens begrundelse for forslaget 

Alle klubber i Hornbæks opland har afskaffet indskud. I 2019 har bestyrelsen givet en 100 % rabat på 
indskud, og det har været en medvirkende årsag til den stabiliserede medlemssituation. 

Forslaget er en vedtægtsændring. 

Punktet i §3 ændres til 

Nuværende vedtægter §3 Fremtidige vedtægter §3 

§ 3. Kontingent, Indskud mm.  

• Kontingentet for det efterfølgende 

medlems år godkendes af 

Generalforsamlingen efter bestyrelsens 
indstilling og omfatter følgende 

medlemskategorier: 

• Medlemmer – Fulde rettigheder 

o Voksne (over 24 år) 

o Ynglinge (19-24 år) 

o Studiemedlemmer (19-29 år) 

o Juniorer (0-18 år) 

• Medlemmer – Begrænsede rettigheder 
o F-70+ medlemmer 

o F-Greenfeemedlemmer 

• Medlemmer – Passive medlemmer 

o Passive medlemmer 

• Ved optagelse i klubben betales et 

indskud, hvis størrelse godkendes af 

Generalforsamlingen efter bestyrelsens 

indstilling. Bestyrelsen kan fastsætte et 

betalingsforløb på op til 10 år. 

Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioder 

hvor antallet af voksne 
fuldtidsmedlemmer er under 1000, at 

give nye medlemmer rabat på indskud 

ved indmeldelse i Hornbæk Golfklub. 
Rabatten kan ikke gives som en 

vedvarende rabat på kontingent. Første 

rate betales ved indmeldelsen og de 
efterfølgende ved 

kontingentopkrævningen. 

§ 3. Kontingent  

• Kontingentet for det efterfølgende 

medlems år godkendes af 

Generalforsamlingen efter bestyrelsens 
indstilling og omfatter følgende 

medlemskategorier: 

• Medlemmer – Fulde rettigheder 

o Voksne (over 24 år) 

o Ynglinge (19-24 år)/Ungsenior 

(19-32) 

o Studiemedlemmer (19-29 år) 
o Juniorer (0-18 år) 

• Medlemmer – Begrænsede rettigheder 

o F-70+ medlemmer 

o F-Greenfeemedlemmer 

• Medlemmer – Passive medlemmer 
o Passive medlemmer 

• De af medlemmerne betalte indskud, 

eller dele heraf, tilbagebetales ikke. 

• Begrænsede rettigheder. Kontingenter 
opkræves ved bestyrelsens 

foranstaltning. Kontingent er forfaldent 

ved optagelse og derefter årligt ved 
medlemsårets start. 

o F-70+ medlemmer har fulde 

medlemsrettigheder, men 

betaler en af bestyrelsen fastsat 
greenfee for spil i weekender og 

på helligdage. 

o F-Medlemmer – Greenfee 

medlemmer har fulde 
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• Greenfee medlemmer betaler ikke 

indskud. 

• Ved overgang til voksenmedlemskab fra 

Ynglinge- og studiemedlemskab betales 
ikke indskud. 

• De af medlemmerne betalte indskud, 

eller dele heraf, tilbagebetales ikke. 

• Begrænsede rettigheder. Indskud og 
kontingenter opkræves ved 

bestyrelsens foranstaltning. Indskud er 

forfaldent som ovenfor beskrevet. 

Kontingent er forfaldent ved optagelse 
og derefter årligt ved medlemsårets 

start. 

o F-70+ medlemmer har fulde 
medlemsrettigheder, men 

betaler en af bestyrelsen fastsat 

greenfee for spil i weekender og 
på helligdage. 

o F-Medlemmer – Greenfee 

medlemmer har fulde 

medlemsrettigheder, men 
betaler en af bestyrelsen fastsat 

greenfee for spil alle dage. 

• Så længe et medlem er i 
kontingentrestance, fortabes alle 

medlemsrettigheder. 

• Generhvervelse af medlemsrettigheder 

kan først ske, når hele restancen er 
betalt.  

• Bestyrelsen er berettiget til at opkræve 

et administrationsgebyr i forbindelse 

med opkrævning af enhver restance. 

• Udmeldelse eller skift til en 

medlemstype med lavere kontingent 

kan kun ske ved skriftlig henvendelse til 

klubben senest d. 30. september i 
kalenderåret, inden udmeldelsen eller 

skiftet ønskes effektueret. Ændringer i 

henhold til foranstående efter denne 
dato accepteres ikke og kontingent for 

det efterfølgende kalenderår vil blive 

medlemsrettigheder, men 

betaler en af bestyrelsen fastsat 

greenfee for spil alle dage. 

• Så længe et medlem er i 
kontingentrestance, fortabes alle 

medlemsrettigheder. 

• Generhvervelse af medlemsrettigheder 
kan først ske, når hele restancen er 

betalt.  

• Bestyrelsen er berettiget til at opkræve 

et administrationsgebyr i forbindelse 
med opkrævning af enhver restance. 

• Udmeldelse eller skift til en 

medlemstype med lavere kontingent 

kan kun ske ved skriftlig henvendelse til 
klubben senest d. 30. september i 

kalenderåret, inden udmeldelsen eller 

skiftet ønskes effektueret. Ændringer i 
henhold til foranstående efter denne 

dato accepteres ikke og kontingent for 

det efterfølgende kalenderår vil blive 

opkrævet. Undtaget herfra er Juniorer, 
der kan udmelde sig frem til 1. april i 

kontingentåret. 

• Der ydes ikke refusion på indbetalt 
kontingent ved udmeldelse eller 

overgang til passivt medlemskab i løbet 

af et kalenderår. 

• Medlemmer der optages i klubben i 
løbet af sæsonen, betaler et 

forholdsmæssigt kontingent, der som 

minimum svarer til DGU’s krav for fuldt 
medlemskab. Medlemmer der har 

været medlem af klubben i det 

foregående år, betaler altid fuldt 

kontingent ved genindmeldelse i 
klubben. 

• Bestyrelsen fastsætter satser, 

betingelser og rettigheder for optagelse 

på venteliste, greenfee og andre 
ydelser, som ikke er fastlagt i 

vedtægterne. 
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opkrævet. Undtaget herfra er Juniorer, 

der kan udmelde sig frem til 1. april i 

kontingentåret. 

• Der ydes ikke refusion på indbetalt 
kontingent ved udmeldelse eller 

overgang til passivt medlemskab i løbet 

af et kalenderår. 

• Medlemmer der optages i klubben i 

løbet af sæsonen, betaler et 

forholdsmæssigt kontingent, der som 

minimum svarer til DGU’s krav for fuldt 
medlemskab. Medlemmer der har 

været medlem af klubben i det 

foregående år, betaler altid fuldt 
kontingent ved genindmeldelse i 

klubben. 

• Indskud indgår i klubbens regnskaber i 

det kalenderår, hvori indbetalingen er 
foretaget. 

• Bestyrelsen fastsætter satser, 

betingelser og rettigheder for optagelse 

på venteliste, greenfee og andre 
ydelser, som ikke er fastlagt i 

vedtægterne. 

• Bestyrelsen fastsætter betingelser og 
rettigheder for spil på banen, brug af 

trænings- og klubfaciliteter o. lign. 

• Bestyrelsen er ansvarlig for beslutninger 

vedrørende lukning af banen, 
nødvendige lokalregler, 

vinterforanstaltninger o. lign.  

• Disse beslutninger vil i perioder kunne 

indskrænke de aktive medlemmers 
rettigheder. 

• Fuldtidsmedlemmer har fri adgang til 

banen 

• F-70+ medlemmer har fri adgang til 
banen på hverdage og betaler greenfee 

efter samme regler som for Hornbæk 

Golfbane. 

• F-greenfeemedlemmer har fri adgang til 

Lærkeagerbanen, men skal betale 

• Bestyrelsen fastsætter betingelser og 

rettigheder for spil på banen, brug af 

trænings- og klubfaciliteter o. lign. 

• Bestyrelsen er ansvarlig for beslutninger 
vedrørende lukning af banen, 

nødvendige lokalregler, 

vinterforanstaltninger o. lign.  

• Disse beslutninger vil i perioder kunne 
indskrænke de aktive medlemmers 

rettigheder. 

• Fuldtidsmedlemmer har fri adgang til 

banen 

• F-70+ medlemmer har fri adgang til 

banen på hverdage og betaler greenfee 

efter samme regler som for Hornbæk 
Golfbane. 

• F-greenfeemedlemmer har fri adgang til 

Lærkeagerbanen, men skal betale 

greenfee efter samme regler som for 
Hornbæk Golfbane. Juniorer fra 4-7 år 

må gerne spille på Lærkeagerbanen, 

men ikke på Hornbæk Golfbane. 
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greenfee efter samme regler som for 

Hornbæk Golfbane. Juniorer fra 4-7 år 

må gerne spille på Lærkeagerbanen, 
men ikke på Hornbæk Golfbane. 

 

 

Nuværende vedtægter §5 Fremtidige vedtægter §5 

§ 5 Dagsorden  

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens 
virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget og 
godkendelse af medlemskontingenter 

og indskud 

5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmerne 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 

§ 5 Dagsorden  

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens 
virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget og 
godkendelse af medlemskontingenter 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 
  

 

 

AD 6 Forslag fra medlemmerne 
Forslag 6.1 

Forslaget – se originalforslaget i bilag 6.1 

 
Forslaget er ikke en vedtægtsændring. 

 

Bestyrelsens kommentarer til forslaget 

Bestyrelsen anbefaler ikke vedtagelse af forslaget.  
Der findes allerede mulighed for at købe billig greenfee i ydertimerne i en stor del af sæsonen.   

Desuden er der mulighed for deltagelse i Begynderturnering til kr. 150 i greenfee.  

Endelig er der mulighed for at købe Greenfee+ der giver billigere greenfee alle dage.  
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AD 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Forslag 7.2.3 

Forslaget 

Bestyrelsen foreslår Karsten Glahn som nyt medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsens kommentarer til forslaget 

Da den siddende formand meddelte bestyrelsen at hun ikke genopstiller til posten når hendes 
valgperiode udløber til november 2020 (jfr. forslag 5.1), drøftede bestyrelsen hvilke kompetencer 

det var ønskelige en kommende formand besad. 

Blandt de væsentligste var, at en kommende formand havde organisatoriske og ledelsesmæssige 
erfaringer samt have tid nok til påtage sig hvervet. Sekundært ville det være ønskeligt at 

formanden havde erfaringer fra frivilligt arbejde, gerne fra klubben og dermed kender klubbens 

værdier og udfordringer. 

På den baggrund henvendte bestyrelsen sig til Karsten Glahn, der har både de efterspurgte 
kompetencer og har fået mere tid i forbindelse med at han har trappet ned i sit erhvervsmæssige 

virke. 

Bestyrelsen og Karsten har afholdt et møde hvor man drøftede hvervet igennem, herunder en 
forventningsafstemning overfor hinanden og mødet bekræftede bestyrelsen i, at man ville foreslå 

Karsten Glahn som nyt bestyrelsesmedlem. 
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Bilag – Resume af regnskab og budget 
Regnskab Budget

2018/19 2019/20

Omsætning

Kontingenter og indskud 7.161 6.968

Sponsorindtægter 349 345

Greenfee 1.399 1.261

Øvrige indtægter 731 381

Omsætning i al t 9.640 8.955

Omkostninger

Medlemmer -319 -289

Sekretariat -1.344 -1.427

Rengøring -269 -281

Begynderudvalg -71 -150

Markedsføring -182 -220

Eliteudvalg -38 -40

Juniorudvalg -30 -30

Øvrige udvalg -550 -292

Bygningsdrift -449 -577

Banerne -3.396 -3.853

Cafe -152 -203

Proen -738 -582

Omkostninger i al t -7.541 -7.944

Resultat  før afskrivninger 2.099 1.011

Afskrivninger inventar og bygninger -371 -254

Resultat  før finansiel le poster 1.728 757

Finansielle indtægter og udgifter -506 -275

Årets resultat 1.222 482

Tilbageførte afskrivinger 371 254

Forskydning i tilgodehavender/gæld -506 95

Investeringer i maskiner og inventar -94 0

Investeringer i bygninger 0 0

Afdrag på lån -779 -926

Likv iditetsændring 399 -95

Likv ider, primo 1.213 1.612

Likv ider, ul t imo 1.612 1.517
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Bilag 6.1 
 

Hans Henrik Brandt 
 

Fra: Sysser Pedersen  

Sendt: 30. september 2019 17:14 

Til: Sekretariat Hornbæk Golfklub 

Emne: Re: Forslag til Generalforsamling 27. november 2019 

 
Kategorier: Gul kategori 

 

 
Hej HG 

 
Jeg har et forslag til priserne på den store bane til højt handicappede/ ny golfere. 

 
Når man ikke er medlem på den store bane, men har fået DGU kort så ville det være dejligt at prøve den 

store bane til en fair pris, så mit forslag er flg. 

 
kr. 150,- for tider 2 timer før solnedgang. Kun for ny golfere med Handicap over 36 og kun medlemskab på 

lærkeager. 

Så kan man forhåbentlig nå at spille 9 huller 😃 

 
Hilsen Sysser 

Pedersen Medlems 

nr. 67-15569 

 

 


