
 
Referat fra generalforsamling d. 25.11.2021 kl. 19.00 i Hornbækhallen 
 
Dagsorden 
 

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 

 
 
Formanden bød velkommen til de 105 fremmødte medlemmer.  
 
1. Generalforsamlingen valgte med applaus advokat Morten Hansen-Nord til dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – og takkede de frivillige for deres store indsats 
 
Forsamlingen kvitterede med applaus til greenkeeperteamet.   
 
 
Shoppen 
Der blev stillet en del spørgsmål/kommentarer fra salen. Både til valget af at drive shoppen selv og til 
økonomien bag. Bestyrelsen har kendskab til den nuværende omsætning og det er ud fra den vi 
kalder vores forventninger konservative. Bestyrelsen er overbevist om, at vi har en fornuftig case. 
Der blev rejst spørgsmål om planerne for shoppen har sammenhæng med tilbygningsplanerne. 
Formanden afviste dette. Tilbygningsplanerne er alene relateret til ønsket om nye bade- og 
omklædningsfaciliteter.  
Punktet kommer til afstemning senere på dagsordenen. 
 
Vision 2025 for banen  
Der blev stillet spørgsmål til etablering af nyt indspilsområde. Det forventes at gå i gang i 2023 hvor 
der etableres spunsvægge, ny bunker, hævning af det nederste område og udvidelse ned mod søen. 
 
Spørgsmål og kommenterer fra salen til beretningen 
Der blev rejst kritik af afviklingen af Klubmesterskaberne i 2021 og af planerne for afvikling af 
Klubmesterskaber i 2022 af Anders Dyngbo og Henrik Søltoft. Formanden lovede at inddrage 
medlemmerne og at indkalde turneringsudvalg og de to medlemmer til et møde så alle synspunkter 
kan komme i betragtning. 
Der blev rejst spørgsmål/kommentar af klubbens synlighed ift. omverdenen og af manglende 
information bl.a. på hjemmesiden til medlemmerne om, hvad der sker i klubben af Søren Juul. 
Formanden anerkendte kritikken af hjemmesiden, men afviste den anden kritik og påpegede at der 
aldrig i klubbens historie er blevet kommunikeret så meget til medlemmerne som i år. (Nyhedsbreve, 
referater og formandsklummer). Hvilket også blev bekræftet af et andet medlem, 
Søren Juul rejste spørgsmål/kommentar af visionsplanernes prioritering og mente, at vi burde 
prioritere restaurant og udendørsområder i højere grad. Bade- og omklædningsfaciliteter burde rykke 



bagerst. Formanden fremhævede, at han netop havde redegjort for at vi både tilgodeså udendørs og 
indendørsområder i den nye vision og i de planlagte projekter allerede i vinter.  
Bestyrelsen vil sammen med den nye restauratør se på muligheden for at løfte restaurantens interiør 
inden sæsonstart. 
Mariann Kristensen tog ordet og sagde at det specielt for kvinderne i klubben var vigtigt, at der blev 
lavet nye bade- og omklædningsfaciliteter.  
 
Beretningen blev herefter sat til efterretning af dirigenten og godkendt. 
 
3. Regnskab 
Kasserer Mie Madsen fremlagde regnskabet. Af årets resultat hensættes 1 mio. kr. til ”bygningsfond” 
Der var enkelte spørgsmål fra salen. 
Henrik Mondrup Kristiansen rejste spørgsmål/kommentar af rengøringsløsningen. Han mente, at det 
burde kunne klares med ansættelse af en deltidsmedarbejder til 20.000 kr. om måneden Dette blev 
klart afvist af formanden. 
Ligeledes blev der spurgt til tidshorisonten af klubbens langsigtede gældsforpligtigelser. Mie Madsen 
fortalte, at efter lånene blev refinansieret, er der nu ca. 18 år tilbage, og at vi altid er opmærksom på 
om der skal foretages ændringer.  
Herefter blev regnskabet godkendt 
 
4. Budget 
Klubmanager Peter Juul Hansen fremlagde budget og forslag til kontingentsatser 2022. Der blev rejst 
spørgsmål/kommentarer fra flere i salen ift. forøgelsen af juniorkontingentet med 250 kr. årligt. 
Formanden foreslog at vi ændrede det til en stigning på 150 kr. Forslaget betyder, at alle kontingenter 
stiger med 150 kr. Herefter blev budget og medlemskontingent 2022 vedtaget. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 

5.1. Projektet omkring tilbygning og renovering af eksisterende bygninger, medførte debat og 
spørgsmål fra salen om det nødvendige i tilbygningen. Formanden fastholdt at det fremlagte 
var bestyrelsen planer og at bestyrelsen ikke ønskede at ændre på et gennemarbejdet 
projekt. Herefter kom det til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 
 
5.2. Generalforsamlingens opbakning i forbindelse med overtagelsen af shopdriften i 2022 

Punktet havde tidligere været debatteret under beretningen og blev sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

 
5.3. Vedtægtsændringer. 

De fremlagte vedtægtsændringer er konsekvensændringer og blev vedtaget enstemmigt. 
 
6. Forslag fra medlemmer 
Der var ingen indkomne forslag 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Mie Madsen til kassererposten, Vagn Jørgensen og Carsten Carstensen til bestyrelsen. 
Carsten Carstensen har ikke ønsket at genopstille.  
Mie Madsen blev enstemmigt genvalgt til kasserer 
 
Til de øvrige poster genopstillede Vagn Jørgensen, og Christel Andreasen Jensen og Henrik Mondrup 
Kristiansen opstillede som nye kandidater. Bestyrelsen anbefalede genvalg af Vagn Jørgensen og 
nyvalg af Christel Andreasen Jensen. De 3 kandidater præsenterede sig kort og der blev afholdt valg. 
Resultat: 



Christel Andreasen Jensen fik 100 stemmer 
Vagn Jørgensen fik 92 stemmer 
Henrik Mondrup Kristiansen fik 12 stemmer 
 
Valgt til bestyrelsen for en to-årig periode er Christel Andreasen Jensen og Vagn Jørgensen 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision som revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af John Barnkop som intern revisor og Torben Nielsen som 
revisorsuppleant.  
Alle blev valgt med akklamation 
 
9. Eventuelt 
Der blev foreslået at baneudvalget næste år laver banevandringer med interesserede medlemmer for 
at give mulighed for input til baneudvalget. Baneudvalgsformanden kvitterede positivt for dette.  
Der blev foreslået at snoremarkeringerne omkring greens blev rykket længere ud så områderne kunne 
skånes yderligere. Der blev også kvitteret positivt for dette. Samtidig blev der rettet en tak til 
bestyrelsen for godt arbejde. 
Formanden tog ordet for at takke Carsten Carstensen for det store arbejde.  
 
Æresmedlemmer 
Klubben har et nulevende æresmedlem, Jørgen Jensen.  
Bestyrelsen har valgt at udnævne Carsten Carstensen og tidligere formand Jens Peter Nielsen til 
æresmedlemmer. Begge har på hver sin vis ydet en ekstraordinær indsats som begrunder at de har 
fortjent den usædvanlige anerkendelse det er at blive udnævnt til æresmedlem.  
Jens Peter var desværre ikke til sted, men fik æren overrakt på anden vis. Carsten Carstensen takkede 
for æren og returnerede den til alle de frivillige i salen. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Morten Hansen-Nord for både 
dirigentskabet, men ikke mindst for sparring og rådgivning gennem året. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45 


