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Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2008 

 

Mandag, den 24. november 2008 kl. 19,00 afholdtes ordinær 
generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. 

 
Ca. 130 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. 
 

Et medlem, Ole Lyhne, opponerede mod, at bestyrelsen i 

generalforsamlingsindkaldelsen var kommet med et modforslag til forslag 
stillet af seniorklubben.  Dirigenten meddelte, at der juridisk intet forkert var i, 

at bestyrelsen i indkaldelsen tilkendegav sin holdning til et indkommet forslag. 
 

 
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. 
 

I beretningen blev Arne Kay hædret for sit store arbejde i sponsorudvalget. 
Arne er udtrådt af udvalget. Ligeledes blev Colin Andersson hædret for sit store 

arbejde med ungdommen. Colin er udtrådt af ungdomsudvalget. 
 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 
3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

     Fremlæggelse af drifts- og anlægsbudget for 2008/09. 
 

Klubbens kasserer John Senger fremlagde og gennemgik det reviderede 
regnskab. Kassereren gjorde opmærksom på at tilgangen af medlemmer er 

aftagende, hvorfor der var mindre indtægter end budgetteret. Greenfee-
indtægterne var i fremgang. Vi er meget afhængige af sponsorindtægterne. 

 
Årets resultat blev et underskud på kr. 74.449. Afskrivningerne var på kr. 

729.507,-, hvilket gør, at vi har en sund økonomi. 
 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab. 
 

Kassereren gennemgik budgettet for 2008/09. Der er budgetteret med et 

overskud på kr. 57.363. Såfremt bestyrelsens forslag om ændring af 
regnskabsåret bliver vedtaget, så regnskabsåret følger kalenderåret, vil 
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underskuddet blive kr. 697.327, men dette er af tekniske årsager, da 

bestyrelsen ikke vil ændre på tidspunkterne for kontingentopkrævningerne. 

 
Finanskrisen blev berørt, og Hans Jørgen Gustavsen spurgte om, bestyrelsen 

havde lavet et alternativt budget. Dette vil først blive udfærdiget, når 
sponsorudvalget er færdigt med arbejdet i slutningen af februar 2009, og 

såfremt sponsorindtægterne er væsentlig mindre, end forventet. Bestyrelsen 
håber på velvillig støtte fra sponsorerne. 

 
Hans Jørgen Gustavsen spurgte om der kunne ”skrues” på nogle poster, 

såfremt der ikke kom nok sponsorindtægter, og foreslog at bestyrelsen skulle 
se på maskinparken, personaleudgifterne og medlemsfremgangen.  

 
Erik Bollerup spurgte om der kunne oprettes samarbejde mellem Alssund, 

Nordborg og Benniksgaard, så der var en form for synergieffekt, hvortil 
formanden orienterede om et kommende samarbejde med Nordborg f.s.v. 

angår proen. 

 
Kassereren gennemgik klubbens medlemstal. Der er 948 medlemmer (21 

mindre end sidste år), hvoraf 868 er frigivet til stor bane, 109 passive og 910 
der har betalt indskud. 

 
 

4) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2009 
 

Bestyrelsen foreslår følgende: 
Juniorer (<=18 år), kr. 1.000 

Ynglinge (19-23 år), kr. 1.800 
Ungseniorer (24-29 år), m/indskud, kr. 2000 (+ 100kr.) 

Ungseniorer (24-29 år) u/indskud, kr. 2.800 (+ 100kr.) 
Seniorer (>=30 år), 4.100 (+ 200kr.) 

Longdistance, kr. 2.600 (+ 100kr.) 

Passive, kr. 350 (+ 50kr.) 
Optagelse på venteliste, kr. 125 

Prøvemedlemmer, kr. 1.800 
 

Indskud kr. 3.000 
Indmeldelsesgebyr kr. 3.000 

 
John Senger viste en søjle over kontingenter i Sønderjylland, hvoraf fremgår, 

at Alssund er den billigste klub. 
 

Kommentarer fra salen: 
Anna Marie Bjerre Jensen opponerede mod forslaget for så vidt angik den 

foreslåede forhøjelse for seniorer med henvisning til, at pensionister ikke 
havde råd til en sådan forhøjelse. 
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Arne Kay bad bestyrelsen se på, om kontingentvilkårene for ungseniorer evt. 

kunne ændres, så de kom til at betale mere.  Bad ligeledes om, at der kunne 

indføres seniorkontingent. 
 

Svend Ebsen gav klart udtryk for, at det nye kontingent var passende. 
 

Hans Jørgen Gustavsen stillede spørgsmålet til salen: ”hvad vil vi egentlig?”. vil 
vi have en flot bane, gode faciliteter og en pro?  Han stillede herefter et 

ændringsforslag om at kontingentet for seniorer skulle stige med kr. 300,-. En 
vejledende håndsoprækning viste, at ændringsforslaget ikke ville blive 

vedtaget. 
 

Herefter blev bestyrelsens forslag godkendt af generalforsamlingen.  
 

5) Forslag fra bestyrelsen 
 

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer: 

 
Regnskab og revision 

§15 1.linie.  
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

 
Generalforsamlingen 

§5 1.linie. 
 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
 

Som yderligere konsekvensændring blev det foreslået, at i vedtægternes § 5 
andet punktum at ændres ”1. oktober” til ”1. januar”. 

 
Derved ændres yderligere afsnittet om at forslag fra medlemmerne om emner, 

der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilsendes formanden og 

være denne i hænde senest den 1. januar. (Dette er en parallelforskydning af 
den bestående bestemmelse). 

 
Der udspandt sig en diskussion om denne tidsfrist. Bestyrelsen blev opfordret 

til at fremkomme med forslag til at ændre på denne paragraf fra næste 
generalforsamling, så forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, 

skal tilsendes formanden og være denne i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen afholdes.  

 
Herefter blev det samlede forslag inklusive den yderligere foreslåede 

konsekvensændring vedtaget af generalforsamlingen med den fornødne 
majoritet. 



Side 4 af 5 

6) Forslag fra medlemmerne. 

 

Der var rettidigt indkommet et forslag fra Peter Dall (på vegne af 
”Seniorklubben”) vedr. ændring af reglerne for tidsbestilling. Forslaget var i sin 

helhed udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. 
 

Dirigenten oplyste, at Seniorklubben ikke var forslagsberettiget, men at han 
anså forslaget for lovligt stillet af Peter Dall. 

 
Peter Dall begrundede forslaget med, at indførelsen af tidsbestillingen var 

foregået bureaukratisk og hen over hovedet på medlemmerne, samt at den var 
uhensigtsmæssig, unødvendig og vanskeligt håndterbar, og at han og en lang 

række andre medlemmer derfor ønskede tidsbestillingen modificeret. Han 
kritiserede endvidere bestyrelsen for dårlig kommunikation og for at 

medlemmerne ikke blev hørt og ikke på tilfredsstillende måde modtog svar på 
henvendelser til bestyrelsen. 

 

Henning Faurby modargumenterede, idet han havde lavet en analyse over 
forbruget på tidsbestillingen inden kl. 11,00 på dagene, hvor klubber i klubben 

ikke brugte banen i maj, juni og august måned, og var kommet til den 
konklusion, at der var 32 der brugte banen om dagen inden kl. 11 på disse 

dage. 
 

Hans Jørgen Gustavsen modargumenterede ligeledes forslaget med den 
begrundelse, at tidsbestillingen var utrolig godt og ridsede alle fordelene ved 

tidsbestillingen op. 
 

Forslaget blev sat under afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. 
 

7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 

Følgende var på valg: 

 
Aase Møller-Hansen (modtager genvalg) 

Sven-Erik Vad (modtager genvalg) 
Bente Hagbo Larssen (modtager genvalg) 

 
Bestyrelsen foreslog de nævnte genvalgt. 

 
Der fremkom ikke yderligere forslag. 

 
Alle 3 blev genvalgt. 

 
Som suppleanter blev foreslået og valgt: 

1) Michael Aundal  
2) Hans Åge Snitker. 

I nævnte rækkefølge. 
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8) Valg af revisor. 

 

Kristian Ladefoged blev foreslået og genvalgt. 
 

9) Evt. 
 

Aase Møller-Hansen tog ordet og meddelte, at bestyrelsen har taget kritikken 
om kommunikationen til sig. Bestyrelsen vil forsøge at forbedre 

kommunikationen. Bl.a. er der sket en væsentlig ændring af hjemmesiden, så 
den nu er mere brugervenlig.  

 
Aase har nu fået næringsbrev til Alssund Golfklub. 

 
Kjeld Thaysen spurgte om, der var en venteliste. John Senger svarede, at vi 

har ca. 50 på en begynderliste, der venter på at starte med at spille til foråret. 
Der er ingen venteliste på medlemmer med DGU-kort. Alle er velkommen. 

 

 
Peter Dall opfordrede bestyrelsen til at indkalde til et møde med dem, der har 

en golfbil. Bjarne P. Wulf vil sørge for indkaldelse. 
 

Sven Bak spurgte til forslaget om et nyt baneforløb, tidsforløbet og prisen 
 

Sven-Erik Vad gennemgik forslaget fra banearkitekt Line Mortensen og 
forklarede om de problemer der er vedr. jordfordeling og overholdelse af regler 

vedr. vådområdet i.h.t. reglerne fra Skov- og Naturstyrelsen. 
 

Tidsforløbet forventes at blive 2009-2010, og prisen vides endnu ikke.  
 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. 
 

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

orden.  
 

Mødet sluttede kl. 21,15. 
 

Referent: 
Bente Hagbo Larssen 

 
Dirigent: 

Povl Thue Kristensen 
 

 
 

 
 

  


