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Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2012 

Mandag, den 6. februar 2012 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund 

Golfklub på Sønderborg Bibliotek. 
 

Ca. 60 medlemmer var repræsenteret. 
 

Der foretoges: 
 
1) Valg af dirigent 

 
Povl Thue Kristensen blev valgt. 

 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægternes §5. 

 
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 
Klubbens formand Sven-Erik Vad, bød velkommen og aflagde beretning om det 
forløbne år. Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

 
Formandens beretning berørte bl.a. følgende punkter: 

Langstrakt afslutning på handel, Jordvarme, Isolering af loft, Hulmursisolering,  
Klubhuset er klubbens signatur, Husudvalget – nye opvaskemaskiner,   
Fondsudvalget  

Begynderudvalget - ca. 45 prøvemedlemmer  
Eliten – første år i 2. division, Sønderjyske Eagles ophørt  

Pro – nybegyndere, juniorer, elitespillere, skolegolf – firma- og private 
arrangementer, brug træneren!  
Turneringer – jubilæumsturneringen stor succes  

Banen – stor ros – optimering – området omkring hul 16 – ny sti prioriteres  
Ny chefgreenkeeper i 2012 – Adam P. Evans  

Konkurrence om medlemmerne – indskud forsvinder fra golfverdenen  
Bestyrelsens kontinuitet – overvejelser om vedtægtsændring  
Medlemstal og sponsorindtægter i fremtiden  

Opdateret hjemmeside – profilere klub og samarbejdspartnere  
Golfens dag 15/4, Spil golf med en ven 24/5  

 
Kommentarer fra salen: 
Ole Kofoed-Hansen nævnte vigtigheden af at anvende vores sponsorer til bl.a. 

bespisning i klubhuset ved arrangementer. 
 

Flemming Petersen nævnte ligeledes vigtigheden af at medlemmerne støttede pro-
shoppen. 

 
Derefter blev formandens beretning taget til efterretning. 
 

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2011. 
    Fremlæggelse af drifts- og anlægsbudget 2012. 
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Klubbens kasserer John Senger startede med at gøre opmærksom på at der har været 
en lille tilbagegang i medlemstallet. Klubben har nu 874 medlemmer, hvor af 812 har 

spilleret på stor bane. Klubben har nu 19 flex-medlemmer og 137 passive 
medlemmer. Medlemstallet har været meget stabilt de sidste 5-6 år.  Klubben er 

meget afhængige af sponsorindtægterne, der har været gode på trods af finanskrisen. 
Der har været tilbagegang i greenfee-indtægterne. Dette kan bl.a. skyldes dårlige 
vejrforhold, samt indførelsen af mange rabatordninger. 2011 har været et år med 

store investeringer. Der er nu fokus på likviditeten. Generelt må konstateres, at 
Alssund Golfklub har en sund økonomi. 

 
Klubben har ændret praksis for afskrivninger forårsaget af købet af golfbaneanlægget. 
Afskrivninger foretages fremover som følger: 

- Baneanlæg: p.t. ingen afskrivning  
- Ejendom: p.t. ingen afskrivning  

- Ejendomsforbedringer: 20 år  
- Jordvarmeanlæg: 15 år  

- Maskiner: 5 år  
- Inventar 3-5 år  
 

Derefter fremlagde kassereren det reviderede regnskab. 
 

Årets resultat blev et overskud på kr. 93.670 mod budgetteret overskud kr. 117.615. 
Afskrivningerne var på kr. 508.219. Egenkapitalen er på kr. 1.943.584 mod kr. 
1.849.914 året før. Der har været negativ udvikling på likviditeten på kr. 1.888.621,-, 

hvilket tilskrives køb af baneanlægget + større investeringer. 
 

Der var ingen kommentarer fra salen. 
 
Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab. 

 
Kassereren gennemgik budgettet for 2012. Der er budgetteret med et overskud på kr. 

341.910. Forudsætningerne er et stabilt medlemstal, ændring i indskud som foreslået 
af bestyrelsen, mindre nedgang i sponsorindtægterne og planlagte investeringer på: 
Maskiner: Rotorklipper, tournament roller ialt kr. 472.500 

Inventar: Multifunktonsmaskine, Drikkevare- og slikautomat ialt kr. 94.000 
Ejendom: Greenkeepergård ialt kr. 75.000. 

Udvikling i livkviditeten vil være et plus på kr. 2.630. Bestyrelsen overvejer at lease 
maskinerne for at forbedre likviditeten yderligere. 
 

Der var ingen kommentarer fra salen. 
 

4) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2012. 
 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser og indmeldelsesgebyr. 

 
Bestyrelsen foreslog følgende ændring vedr. indskud: 

Den nuværende ordning med 3.000 kr. i indskud erstattes af en ny ordning med et 
indskud på 1.000 kr. 
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Golfklubber overalt i Danmark kæmper om nye medlemmer. En vigtig parameter i den 
forbindelse er økonomien. Alssund Golfklub tilpasser sig med dette forslag til 

markedet. 
 

Forslaget blev vedtaget. 
 
5) Forslag fra bestyrelsen   

 
Ingen. 

 
6) Forslag fra medlemmerne 
 

Der er ikke indkommet forslag. 
 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

Følgende var på valg: 
 
John Senger (modtager genvalg) 

Bjarne Peter Wulf (modtager genvalg) 
Preben Grinsted (modtager genvalg) 

Preben Mylliin (modtager genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslog de nævnte genvalgt. 

 
Der fremkom ikke yderligere forslag. 

 
Alle 4 blev genvalgt. 
 

Herefter består den samlede bestyrelsen af 
Sven-Erik Vad 

Aase Møller-Hansen 
Bente Hagbo Larssen 
Preben Grinsted 

Bjarne Peter Wulf 
Preben Mylliin 

John Senger 
 
8) Valg af suppleanter 

 
Som suppleanter blev foreslået og valgt: 

1) Frank Grønhøj Larsson 
2) Claus Peter Christensen 
i nævnte rækkefølge. 

 
9) Valg af revisor. 

 
Kristian Ladefoged blev foreslået og genvalgt. 
 

10) evt. 
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Ingen begærede ordet. 
 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 

 
Mødet sluttede kl. 20,15. 
 

Afslutningsvis gennemgik kassereren den nye hjemmeside, som forventes igangsat i 
uge 7.  Der er indkaldt til undervisning den 20. februar for de web-ansvarlige i 

klubber-i-klubben. 
 
Når hjemmesiden starter er det vigtigt, at medlemmerne tilmelder sig nyhedsbrevet 

med mail-adresse. Den gamle mailadresse bliver ikke overført automatisk. 
 

Referent: 
Bente Hagbo Larssen 

 
Dirigent:  
Povl Thue Kristensen 

   
 

 


