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Referat af generalforsamling i Alssund Golfklub 2006 

 
Tirsdag den 21. november 2006 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub 

på Sønderborg Bibliotek. 

 

60 medlemmer var repræsenteret. 

 

Der foretoges: 

 

1. Valg af dirigent 

 

Povl Thue Kristensen blev foreslået og valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

 

Klubbens formand Aase Møller-Hansen, bød velkommen og aflagde beretning om det forløbne år. 

Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

 

Klubbens kasserer, John Senger, fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet var 

på forhånd bekendtgjort i overensstemmelse med vedtægterne. Kassereren gjorde bl.a. opmærksom 

på at der var en større udgift til etablering af den nye puttingreen, som klubben ikke havde 

budgetteret med. Der har ikke været store udgifter til maskinparken, der er forholdsmæssig ny.  

 

Kassereren gennemgik endvidere bestyrelsens budget for det kommende år. Der er planlagt 

investering i en ny fairwayklipper til kr. 450.000 samt en ny opsamler til kr. 40.000. Der vil i næste 

sæson være øgede lønudgifter til pedel og greenkeeperassistent. Der forventes et overskud på kr. 

80.000.  

 

Kassereren gennemgik klubbens medlemstal. Der er 905 medlemmer, hvoraf 794 er frigivet til stor 

bane, 70 passive og 854, der har betalt indskud. 

 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab. 
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4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2007 

 

 

John Senger fremlagde bestyrelsen forslag om kontingenter og indskud for 2007. 

 

Forslag: 

Juniorer (0-18 år)  kr.    900 

Ynglinge (19-23 år)  kr. 1.700 

Ungseniorer m/indskud (24-29 år) kr. 1.800 

Ungseniorer u/indskud (24-29 år) kr. 2.600 

Seniorer (30 år)  kr. 3.700 

Longdistance   kr. 2.300 

Passive   kr.    300 

Venteliste   kr.    125 

Prøvemedlemskab, 3 mdr.  kr. 1.800 

Indmeldelsesgebyr  kr. 3.000 

Indskudsbevis  kr. 3.000 

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

 

Ingen forslag forelå. 

 

6. Forslag fra medlemmerne 

 

Der var ikke indkommet forslag.. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 

Efter tur afgik: 

 

Aase Møller-Hansen 

Sven-Erik Vad 

Bente Hagbo Larssen 

 

Alle blev genvalgt. 

 

Som suppleanter blev foreslået og  valgt: 

1. Lillian Husted 

2. Arne Kay 

i nævnte rækkefølge. 

 

8. Valg af revisor 

 

Kristian Ladefoged blev genvalgt. 
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9. evt. 

 

Uwe Thordsen opfordrede bestyrelsen til at udarbejde en 5-årig handlingsplan. Handlingsplanen 

skulle bl.a. indeholde konkrete tiltag f.s.v. angår økonomi, samarbejde med andre klubber, 

samarbejde med Ny-Sønderborg  Kommune, tidsbestilling m.m.  

 

Arne Kay svarede i kraft af sin position som formand for sponsorudvalget, at vi rent faktisk var 

fremsynet og allerede havde haft diverse kontakter i gang. 

 

Uwe Thordsen orienterede om begynderudvalget og hvad der var sket i det forløbne år. Desuden 

takkede han klubbens sekretær, Helene Andersen, for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.  

 

Aase Møller-Hansen takkede de forsamlede for fremmødet og for en god og meget rolig 

generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen sluttet. 

 

Referent: 

 

Bente Hagbo Larssen 

 

Dirigent: 

 

Povl Thue Kristensen 

 

 

 

 

 

 

  


