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Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2007 
 

Mandag den 19. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling 
i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. 

 
100 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. 
 

Beretningen i sin fulde ordlyd: 
 
Velkommen til dette års generalforsamling. 

Vejrmæssigt har golfåret 2007 været helt usædvanligt. Vi har før oplevet regn, men dette år 

slog alle rekorder, og tvang os til at lukke banen i lange perioder. Man kunne frygte at alt det 

vand ville skade banen, men dybest set har vore fairways bare haft rigtig godt af det. Når det 

ellers var muligt at køre med maskinerne på banen har vore greenkeepere været i gang, og 

jeg tror flertallet er enige med mig i at banen sjældent har været så veltrimmet som i år. 

Vi har nu en rigtig god maskinpark, og det er for en stor del muliggjort takket være vores 

sponsorer. Vi er utroligt begunstigede på dette område. Uden sponsorpenge ville vort 

kontingent være mindst 750 kr. større pr. medlem på årsbasis. Så der skal herfra lyde stor tak 

til både til sponsorer samt sponsorudvalg. Husk derfor også at støtte vores sponsorer i 

dagligdagen. 

2 emner har fyldt meget i bestyrelsens arbejde i år. Det ene emne er en eventuel 

udvidelse/ændring af banen. Jorden ud for ”motorvejen” til Nordborg, vil vi formodentlig få 

tilbudt i forbindelse med en ny lokalplan. Vi har været i kontakt med kommunen og bl.a. 

diskuteret tidspunkt for en eventuel overtagelse samt spørgsmålet om forpagtning/leje eller 

køb. Intet er afklaret på nuværende tidspunkt – men sagen kan måske på et senere tidspunkt 

give anledning til en ekstraordinær generalforsamling. Det Bestyrelsen undersøger, er om det 

er realistisk at lægge et par huller ude i det område – mod at få jord fri til en bedre par-3 

bane. Vi har i weekenden haft besøg af banearkitekt Line Mortensen , som inden længe vil give 

en tilbagemelding vedrørende, om hun ser nogle muligheder i det omtalte areal, samt om hun 

har gode idéer til forbedring af det nuværende anlæg. Forpagtningsaftalen for det nuværende 

areal løber til 2028, og kan genforhandles første gang næste år. 

Det andet store emne er tidsbestillingen. Selv om det har været nævnt i flere referater, før det 

blev iværksat, kom det nok bag på rigtig mange medlemmer. Bestyrelsen erkender set i 

bakspejlet, at vi kunne have været langt bedre til at informere og forklare på forhånd – men så 

gode var vi altså bare ikke. Og hvorfor skulle det så indføres? Det gik jo meget godt! Jo, det 

gik jo meget godt for medlemmer med fleksible arbejdstider samt de ikke arbejdsramte – men 
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de andre? Hvis du er bundet til kl. 16 hver dag eventuelt med en halv fridag – var det ikke let. 

Greenfeespillere, som vi gerne vil have flere af, kører heller ikke til Alssund Golfklub uden at 

vide sig sikre på at komme til at spille. Planlægning af familiens weekend lettes også, da man 

nu ved, hvornår man skal spille. Hen ad vejen har vi tilrettet systemet bl.a. mht. Herre-og  

Dameklubberne. Seniorerne har indtil videre næsten total råderet over mandagen. Samme 

seniorer har netop sendt Bestyrelsen nogle forslag til ændringer, som vil blive behandlet i 

slutningen af januar, hvor vi tager hele tidsbestillingsproblematikken op igen. 

Nu vi taler om Seniorerne. Der bliver flere og flere i denne gruppe, som ønsker fortsat at spille 

golf, men har svært ved at gå de 18 huller. Vi er derfor gået i gang med at etablere golfbils 

parkering langs med maskinhuset ind mod gårdspladsen– så bilerne fremover skal stå der. 

For at forbedre Greenkeepernes forhold har vi planer om en udvendig trappe op til loftet over 

bagrummet, hvorefter det nuværende trapperum kan bruges til omklædning og tørring af tøj. 

Arbejdstilsynet har i øvrigt for nylig screenet deres arbejdsforhold og fundet dem i orden. 

Andre projekter er opsætning af en lynafleder på toilethuset, færdiggørelse af et hus á la 

Starthuset så de frivillige juniorforældre kan grille pølser tæt ved terrassen samt et hegn 

mellem driving range og hul 1 på par-3 banen. 

Sportsligt har det været et godt år. Vores juniorer præsterede at vinde DGU’s Thomas Bjørn 

Cup  for U15 og U19. I Sønderjyske Eagles regi er Sarah Åkerlind og Daniel Sievertsen fast på 

holdet. Sarah er derudover blevet tildelt et studielegat på 3000 kr. pr. måned fra Sønderjyske 

Eagles, Danfoss og Syddansk Universitet og Daniel har nu plus handicap. Eagles damerne fik 

en 4’de plads i Elitedivisionen, medens herrerne desværre tabte kampen om oprykning til 1’ste 

division. På de mere ydmyge hold spillede Royal Unibrew B-holdet om 1.ste pladsen i vores 

region og i Ladies Section blev vores damer # 2 i B-rækken efter hård kamp på Rømøs nye 

bane.  

Vores Begynderudvalg og Juniorudvalg har atter i år udført et kæmpearbejde. Vi har fået rigtig 

mange spillere igennem til den store bane, hvilket i sig selv ikke er så let, men bestemt heller 

ikke har været sjovere eller nemmere med denne sommers vejr. Så tak til Uwe og resten af 

holdet. Colin og Juniorudvalget har igen formået at få rigtig mange forældre engageret i 

juniorarbejdet. Den gruppe spillere er ikke så nemme at holde styr på, men som nævnt har 

deres resultater været helt i top. De er blevet så gode, at Colin på et tidspunkt troede, de 

fiflede med handicapreguleringen – men  resultaterne viser, at alt er gået rigtig til. Man har 

også forsøgt at skaffe hjælpere nok til et såkaldt ”sandkassegolf” hold – men den plan er indtil 

videre sat på standby. 

I klubhuset arbejder vi lidt med planer om nye vinduer, hvilket er et økonomisk meget stort 

projekt. Derudover tak til Connie  og resten af Husudvalget for at holde os alle i ørerne med 

hensyn til oprydning osv. Udenfor huset vil I specielt her i den mørke tid kunne glæde jer over 

den nye belysning. 

Information om aktiviteter i klubben vil fortsat ske via vores hjemmeside, Kort og Godt samt 

et enkelt klubblad i foråret. Vi har fået ny bladredaktør Jens Michael Damm, og han håber at få 

tilsendt rigtig mange indlæg. 

Til sidst en tak til Helene i Sekretariatet samt alle de frivillige, som udfører et enormt arbejde 

for klubben. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 
 

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

     Fremlæggelse af drifts- og anlægsbudget for 2007/08. 
 

Klubbens kasserer John Senger, fremlagde og gennemgik det reviderede 
regnskab.  Kassereren gjorde opmærksom på manglende indtægter bl.a. på 

grund af færre begynderhold. I Greenfee-indtægterne manglede 2 
companydays i.f.t. tidligere – samt manglende indtægter p.g.a. det dårlige 

vejr.  Til gengæld fremhævede han sponsorindtægterne. Endnu engang har 



Side 3 af 6 

vort sponsorudvalg gjort et kæmpearbejde.  Vore personaleudgifter er steget 
væsentligt som følge af flere ansættelser.  Årets resultat blev et overskud på 

kr. 42.319,-. 
 

Spørgsmål fra salen. 
Har greenfee-indtægterne været påvirket af tidsbestillingen? Vanskeligt at 

svare på, men på trods af vejret, har der været en stigning på 2% i 
greenfeeindtægterne. 

Hvad laver Pedellen Per? 1/3 af tiden i og ved huset og resten af tiden hjælper 

han green-keeperne. 
Vi har nu 3 golfbaner i Sønderborg Kommune. Er der overvejelser/forhandling i 

gang om harmonisering af tilskudsordning, idet man har hørt, at Nordborg 
golfklub er gratis? Vi træder varsomt og er opmærksomme på problematikken. 

 
Herefter godkendte generalforsamlingen det reviderede regnskab. 

 
Kassereren gennemgik kort bestyrelsens budget for det kommende år. Der er 

planlagt investering i 2 nye golfbiler, en traktor, en slagleklipper (der klipper 
roughen) og en kantfræser.  Endnu engang er vi meget afhængige af 

sponsorindtægterne. Greenfee-indtægterne er ligeledes budgetteret med 3 
companydage.  Der forventes et overskud på knap kr. 20.000,-. 

 
Kommentarer fra salen: 

 

Man ser gerne, at green-fee-indtægterne stiger p.g.a. tidsbestillingen og ikke 
er afhængig af companydays. 

 
Opfordring til at anvende midler til forbedring af bygningen. Bl.a. maling af 

murværket på bagrummet samt nye vinduer. Johns Senger luftede tanken om, 
at vi evt. kan forvente at få momsrefusion på knap 200tkr. Disse kunne evt 

anvendes til dette. 
 

Opfordring til at henvende sig til ejeren for evt. at købe bygningerne med 
måske 1 ha jord til, så vi derved kunne forbedre noget, vi selv ejede. Aase 

Møller-Hansen svarede, at vi har henvendt os flere gange, men ejeren ønsker 
ikke at sælge.  

 
Kassereren gennemgik klubbens medlemstal. Der er 969 medlemmer, hvoraf 

876 er frigivet til stor bane, 97 passive og 889 der har betalt indskud. 

 
Spørgsmål fra salen: 

Har bestyrelsen en ide om, hvor mange medlemmer vi må være i klubben. Vi 
har ingen grænse, idet vores økonomi stadig er meget afhængig af, at der kan 

optages nye medlemmer. 



Side 4 af 6 

Hvordan ser ventelisten ud? Der er nu ca. 60 på venteliste. Og der må gerne 
komme flere. Vi vil overveje, at reklamere for klubben, såfremt der ikke 

kommer flere på venteliste. 
 

4) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2008 
 

Bestyrelsen foreslår følgende: 
Juniorer (0-18 år)   kr. 1.000 

Ynglinge (19-23 år)   kr. 1.800 

Ungseniorer m/indskud (24-29 år) kr. 1.900 
Ungseniorer u/indskud (24-29 år) kr. 2.700 

Seniorer (30 -  år)   kr. 3.900 
Longdistance   kr. 2.500 

Passive    kr.    300 
Venteliste    kr.    125 

Prøvemedlemsskab, 3 mdr.  kr. 1.800 
Indmeldelsesgebyr   kr. 3.000 

Indskudsbevis   kr. 3.000 
Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 
5) Forslag fra bestyrelsen. 

 
§1 afsnit 1 

Klubbens navn er ALSSUND GOLFKLUB og dens hjemsted er Augustenborg 

Kommune. Klubbens formål er at fremme golfsporten ved at etablere og drive 
en golfbane på Als. 

 
Ændres til: 

Klubbens navn er ALSSUND GOLFKLUB og dens hjemsted er Sønderborg 
Kommune. Klubbens formål er at fremme golfsporten og drive en golfbane på 

Als. 
 

§2 afsnit 4 
Som langdistancemedlemmer kan alene optages spillere, der har en anden 

klub under DGU som hjemmeklub, og som har bopæl uden for Sønderjyllands 
amt samt spillere med medlemskab i en udenlandsk klub. 

 
Ændres til: 

Som langdistancemedlemmer kan alene optages spillere, der har en anden 

klub under DGU som hjemmeklub, samt spillere med medlemskab i en 
udenlands klub. 

 
En følgevirkning af ovennævnte forslag overflødiggør følgende paragraf, der 

samtidig blev foreslået slettet: 
 

§ 2 afsnit 6 
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Personer, der opnår midlertidig ansættelse i Sønderborg-områdets 
virksomheder og/eller er under uddannelse i Sønderborg-området, kan for en 

periode på op til 2 år være medlem af Alssund Golfklub uden betaling af 
indskud og indmeldelsesgebyr. Det er en forudsætning, at personen har fuldt 

medlemskab i en anden klub i Danmark eller udlandet. 
 

Generalforsamlingen vedtog forslagene med den fornødne majoritet. 
 

6) Forslag fra medlemmerne. 

 
Der er ikke indkommet forslag. 

 
7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 
Følgende er på valg: 

 
John Senger (modtager genvalg) 

Preben Grinsted (modtager genvalg) 
Bjarne P. Wulf (modtager genvalg) 

Jesper Puggaard (modtager genvalg) 
 

Bestyrelsen foreslog de nævnte genvalgt. 
 

Der fremkom ikke yderligere forslag. 

 
Alle 4 blev genvalgt. 

 
Som suppleanter blev foreslået og valgt: 

l) Preben Mylliin 
2) Arne Kay 

I nævnte rækkefølge. 
 

8) Valg af revisor. 
 

Kristian Ladefoged blev foreslået og genvalgt. 
 

9) evt. 
 

Der var følgende kommentarer fra salen: 

GPS-udbyderne kan ikke finde vej til Gunstrup. 
Tidsbestilling: Det er vanskeligt at vurdere virkningen, når alt for mange 

medlemmer ikke bekræfter, at de er kommet. Bestyrelsen vil i det nye år give 
en advarsel, når man ikke har bekræftet 5 gange. 

 
Ved siden af touch-skærmen hænger en vejledning i, hvordan man bekræfter, 

men det nemmeste er, at køre sit dgu-kort igennem kortlæseren og indtaste 
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sit kodeord, så kan man bekræfte med det samme. Og har man glemt sit 
kodeord, kan man skrive til js@kontorsyd.dk eller til Helene i sekretariatet og 

bede om at få et kodeord (man kan selv bestemme det).   
 

Der var en opfordring til Troels om være mere synlig i klubben og evt. at 
arrangere lørdag eller søndage med hold på 6-8 personer til træning med 

efterfølgende hygge. Troels er i gang med at planlægge, så det er taget til 
efterretning. 

 

Bliver tidsbestillingen slettet i vinterperioden?. Indtil videre nej. Bestyrelsen vil 
tage hele problematikken omkring tidsbestilling op på bestyrelsesmødet ultimo 

januar 2008. 
 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. 
 

Aase Møller-Hansen takkede de forsamlede for fremmødet og for god ro og 
orden.  

 
Generalforsamling sluttede kl. 20,30. 

 
Referent: 

 
Bente Hagbo Larssen 

 

Dirigent 
 

Povl Thue Kristensen 
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