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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00 
Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 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 2020-21. Det fuldstændige 

regnskab er fremlagt i klubbens sekretariat og på klubbens hjemmeside. 

4 Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud 
 Budget for 2021-2022 

 Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter i 2022 
 

Medlemstype Nuværende 
(2021) 

Fremtidig 
(2022) 

Procent 

Fuldtid 8.100 8.250 1,9 % 
F-Hverdagsmedlem (70+ medlem) 6.000 6.150 2,5 % 
F-Greenfee medlem 2.250 2.400 6,6 % 
Ung senior (19-32 år) 4.050 4.250 3,7 % 
Studiemedlem (19-29 år) 2.050 2.200 7,3 % 
Junior 1.050 1.300 23,8 % 
Passiv 750 800 6,6 % 

 

5 Forslag fra bestyrelsen 
 Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen giver mandat til at fortsætte arbejdet og 

igangsættelsen af projektet omkring tilbygning og renovering af eksisterende 
bygninger, som er præsenteret under Vision 2025. Der ønskes tilsagn om et 
økonomiske råderum på 3.800.000 DKK til projektet. 
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5.2 Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens opbakning i forbindelse med overtagelsen 
af shopdriften i 2022, som er præsenteret under Formandens beretning.  
 
5.3 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som anført under ”Bilag – 
vedtægtsændringer” Ændringer er markeret med RØDT.   
  
 

6 Forslag fra medlemmer 
Der er ikke indkommet forslag 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Direkte valgte bestyrelsesmedlemmer: 

7.1.1 Mie Madsen som kasserer, villig til genvalg for en 2-årig periode. 

 På valg er bestyrelsesmedlemmerne: 
7.2.1 Carsten Carstensen, genopstiller ikke 
7.2.2 Vagn Jørgensen, villig til genvalg for en 2-årig periode 

7.2.3 Bestyrelsen indstiller Christel Andreasen Jensen til valg for en 2-årig 
periode.  Endvidere opstiller Henrik Mondrup Kristiansen til den ledige 
bestyrelsespost.  

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af 

8.1.1  Inforevision som revisor 

8.1.2 John Barnkob som intern revisor 

8.1.3 Torben Nielsen som intern revisor suppleant. 

9 Eventuelt 
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Bilag – Resume af regnskab og budget 
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Bilag – Resume af bygningsprojekt fra Vision 2025 plan 
 
Tilbygning til sekretariatsbygning og etablering af nye bade- og omklædningsrum 
 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der i efteråret 2022 igangsættes et til 
– og ombygningsprojekt med en beløbsramme på 3.8 mio. kr.  
 
Baggrund  
Vores nuværende bade- om omklædningsfaciliteter er af en standard, som ikke modsvarer hverken 
banekvalitet eller tilsvarende klubber. Det har gennem flere år været et fokuspunkt i 
tilbagemeldingerne fra både gæster og medlemmer. Der er ikke mulighed for at etablere større rum 
indenfor de eksisterende rammer. Vi har med det nuværende medlemstal også mangel på 
bagskabe og dette projekt vil give mulighed for at udvide antallet af bagskabe. 
 
Forslag 
Der laves en tilbygning på ca. 80 kvm. foran den eksisterende shop (tegning vedhæftet) hvor 
shoppen fremrykkes til. Der etableres nye 2 bade- og omklædningsrum og handicaptoilet (lovkrav) 
ved at inddrage frokoststuen og bruge en del af det nuværende gangareal. Dette giver 2 nye rum på 
ca. 23 kvm hver. Der indrettes ny frokoststue / møderum i det nuværende lagerrum til shoppen. Der 
frigøres plads til ca. 42 nye bagskabe.  
De nuværende bagskabe fjernes og der opsættes nye og lidt større skabe, nogle med elstik til 
oplader.  
 
Økonomi 
Der har været afholdt møde med SparNord og med den stærke økonomi klubben har, kan til – og 
ombygning finansieres med en kassekredit på 2.5 mio. kr. Som det fremgår af regnskab og budget, 
vil der ikke blive trukket på kassekreditten i 2022 med de nuværende budgetforudsætninger. Ved at 
etablere en kassekredit undgår vi en del omkostninger til etablering af lån.  
 
Indstilling 
Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender forslaget om til – og ombygning og at der 
etableres en kassekredit på 2.5 mio. kr.   
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Bilag – Vedtægtsændringer 
 
Nuværende vedtægt Forslag til vedtægtsændring 
 Vedtægterne konsekvensrettes, der skelnes ikke 

mellem de forskellige grupper. Juniorer er ikke 
omfattet af medlemsstop. 

2. Optagelse af medlemmer 
 Som medlemmer optages kun 

personer, som opfylder Dansk Golf 
Unions amatør- og professionelle 
bestemmelser 

 Kun aktive medlemmer optages 
 Indmeldelse sker skriftligt til Hornbæk 

Golfklub 
 Bestyrelsen afgør alle spørgsmål om 

optagelse 
 Optagelsen er betinget af indbetalt 

Indskud og Kontingent som fastlagt i § 
3 

 Bevis for betalt Kontingent skal 
medbringes på banen 

 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-70+ medlemmer 
 F-Greenfee medlemmer 

 Optagelsen på ventelisten for voksne 
og greenfee medlemmer er betinget af 
indbetalt ventelistekontingent. 

 Medlemsåret er kalenderåret 
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 Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn 
periodevis begrænse tilgangen af 
medlemmer. I så fald føres 
tidsprioriteret venteliste over 
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§ 3. Kontingent 
 Kontingentet for det efterfølgende 

medlems år godkendes af 
Generalforsamlingen efter 
bestyrelsens indstilling og omfatter 
følgende medlemskategorier: 

 Medlemmer – Fulde rettigheder 
 Voksne (over 24 år) 
 Ungsenior (19-32) 
 Studiemedlemmer (19-29 

år) 
 Juniorer (0-18 år) 

 Medlemmer – Begrænsede rettigheder 
 F-70+ medlemmer 
 F-Greenfeemedlemmer 

 Medlemmer – Passive medlemmer 
 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. 

 F-70+ medlemmer har 
fulde medlemsrettigheder, 
men betaler en af 
bestyrelsen fastsat 
greenfee for spil i 
weekender og på 
helligdage. 

 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. 

§ 3. Kontingent 
 Kontingentet for det efterfølgende 

medlems år godkendes af 
Generalforsamlingen efter 
bestyrelsens indstilling og omfatter 
følgende medlemskategorier: 

 Medlemmer – Fulde rettigheder 
 Voksne (over 24 år) 
 Ungsenior (19-32) 
 Studiemedlemmer (19-29 

år) 
 Juniorer (0-18 år) 

 Medlemmer – Begrænsede rettigheder 
 F-70+ medlemmer 
 F-Greenfeemedlemmer 

 Medlemmer – Passive medlemmer 
 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. 
Kontingentet kan opkræves helårligt, 
halvårligt eller pr. kvartal. 
Kontingentet tillægges et 
administrationsgebyr som modsvarer 
de ekstra udgifter ved opdelt betaling. 

 F-70+ medlemmer har 
fulde medlemsrettigheder, 
men betaler en af 
bestyrelsen fastsat 
greenfee for spil i 
weekender og på 
helligdage. 

 F-Medlemmer – Greenfee 
medlemmer har fulde 
medlemsrettigheder, men 
betaler en af bestyrelsen 
fastsat greenfee for spil alle 
dage. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Bestyrelsen fastsætter betingelser og 
rettigheder for spil på banen, brug af 
trænings- og klubfaciliteter o. lign. 
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 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. 

 

 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. 

 
 

§ 9. Spillet 
 For golfspillet i klubben gælder “Rules 

of The Royal & Ancient Golf Club of St. 
Andrews” samt de af bestyrelsen med 
Dansk Golf Union godkendte fastsatte 
lokale regler. 

 Fastsættelse af aktive medlemmers 
handicap skal ske i henhold til Dansk 
Golf Unions handicapsystem, og 
tildeling af handicapslag i 
handicapturneringer sker i henhold til 
det af DGU fastsatte slope-system. 

 Klubben respekterer DGU’s regler for 
frit spil for ihændehavere af Nordisk 
DGU-kort. 

 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de 
bestemmelser, som findes nødvendigt 
af hensyn til spillets afvikling og 
ordenens opretholdelse inden for 
klubbens område. 

 Overtrædelse af disse bestemmelser 
kan af bestyrelsen straffes med 
karantæne eller i gentagne eller grove 
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karantæne eller i gentagne eller grove 
tilfælde med udelukkelse fra klubben, 
idet dog afgørelsen om udelukkelsen 
af medlemmet kan kræves på 
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tilfælde med udelukkelse fra klubben, 
idet dog afgørelsen om udelukkelsen 
af medlemmet kan kræves på 
medlemmets egen foranledning 
forelagt en generalforsamling. 
Indbringelse for generalforsamlingen 
har ikke opsættende virkning. 

 Generalforsamlingens afgørelse kan af 
spilleren indbringes for Dansk Golf 
Unions Amatør- og Ordensudvalg. 
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