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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub 

mandag den 3. januar 2011 kl. 19.00 

på Sønderborg Bibliotek 

 

ca. 280 medlemmer var mødt eller repræsenteret. 

Klubbens formand, Aase Møller-Hansen, udtrykte glæde over det store 
fremmøde og bød de forsamlede velkommen. Hun orienterede herefter om, at 

årsagen til, at bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, var 
at bestyrelsen var nået til enighed med bortforpagter om køb af 

golfbaneejendommen. 
Købsaftalen er blandt andet betinget af generalforsamlingens godkendelse, idet 

det af vedtægternes § 12 fremgår at:  
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

kræver godkendelse af en generalforsamling.  
 

Der foretoges i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen: 
 
1. Valg af dirigent 

På bestyrelsens forslag valgtes advokat Povl Thue Kristensen til dirigent. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede uden indsigelse, at den ekstraordinære 
generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, ligesom han gennemgik 
dagsordenen og oplyste herunder, at han havde foranlediget beslutningsforslaget 

under dagsordenens punkt 2 sprogligt præciseret til: 
 

2. Beslutning om køb af golfbaneanlægget (ca. 62 ha.) inkl. bygninger 
(klubhus, bagrum og maskinhal) samt optagelse af lån hertil.  

 
Foreningens kasserer John Senger redegjorde for forslaget og konsekvenserne heraf 
som følger: 

 
Bestyrelsen har på sælgers opfordring og på vegne af Alssund Golfklub afgivet tilbud 

på køb af ejendommen der omfatter golfbaneanlægget med bygninger. Tilbuddet er 
den 17.12.2010 blevet accepteret af sælger. 
 

Det af klubben afgivne bud, som er accepteret af sælger, lyder på kr. 9.150.000.  
 

Henset til den seneste vurdering fra to uvildige ejendomsmæglere, som lød på kr. 
11.300.000, anbefaler bestyrelsen, at medlemmerne godkender købsaftalen. 
 

Et eventuelt køb finansieres gennem lån fra kreditforening samt banker. Tilsagn 
herom er modtaget fra långivere. Såfremt købsaftalen godkendes vil det medføre 

kontingentstigninger gældende fra sæsonen 2011 som følger:  
 
Seniorer (+ 250 kr.), Ynglinge, Ungseniorer og Longdistance (+ 100 kr.) og Juniorer 

(+ 50 kr.)  
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Herefter redegjorde kassereren for hele forløbet. Af redegørelsen fremgik bl.a. 

 at bortforpagters advokat ved brev af 20. juli 2010 havde tilbudt klubben at 
gøre brug af den i forpagtningskontaktens § 15 fastsatte forkøbsret inden for 

den i bestemmelsen fastsatte acceptfrist på 8 uger, 
 

 at tilbuddet ikke indeholdt en salgspris, idet det i forpagtningskontrakten er 
bestemt, at prisen skal fastsættes af to uvildige statsautoriserede 
ejendomsmæglere  

 
 at bestyrelsen har indhentet  

o lånetilsagn fra 2 realkreditinstitutter (kun et benyttes) 
o lånetilsagn fra 2 banker (begge benyttes) 
o 2 uvildige vurderinger til eget brug (og for egen regning) 

 
 at bestyrelsen overvejer yderligere lån til "nødvendig" renovering af klubhuset 

(vinduer, evt. varmeanlæg, maling af klubhuset) 
 

 at der var resultatløse forhandlinger med sælger, hvilket betød indhentning af 

vurdering af 2 uvildige ejendomsmæglere. Vurderingen blev på 11,3 mio. kr. 
hvilket bestyrelsen sagde nej til. Bestyrelsen var dog villig til at komme med et 

bud, og endte med at afgive et tilbud på 9,15 mio. kr., hvilket sælger 
accepterede. 

 

 at bestyrelsen har underskrevet en betinget købsaftale på 9,15 mio. 
 

 
Herefter gennemgik John Senger fordelene ved købet, herunder 
 

 Indexreguleringen vedr. forpagtningsafgiften ophører 
 garantiprovisionen til bankerne bortfalder 

 ejendomsskatten for 2011 forventes at bortfalde. Klubben har fået en positiv 
tilkendegivelse via mail fra Sønderborg Kommune på betingelse af, at 
klubben ejer banen. Ejendomsskatten for 2011 beløber sig til kr. 265.351,68 

mod kr. 81.801,96 for 2010. 
 fremtidige investeringer i bygninger tilhører klubben 

 Den i forpagtningsaftalen fastlagte mulighed for genforhandling bortfalder. 
 Golfbaneanlæg og alle øvrige investeringer sikres klubben. 
 Det er et gunstigt tidspunkt - renteniveauet er historisk lavt og prisen på 

landbrugsjord er lav. 
 

Det er billigste alternativ - billigere at eje end at leje. 
 
Herefter gennemgik han finansieringsmulighederne: 
Der lånes 10 mio. kr. i alt på følgende måde: 

kr. 5.5 mio. i DLR 5 % obligationslån 30 år med afdrag og 
kr. 4,5 mio. banklån (variabel rente)- består af to 15-årige lån i henholdsvis Sydbank 
og Danske Bank -med et samlet forventet provenu på 9,7 mio. efter omkostninger. 

Han pointerede, at den endelige låneform vil blive fastlagt i samarbejde med klubbens 
rådgivere og banker, idet alle muligheder er spil. 
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Bestyrelsen vil herefter nedsætte et udvalg, der vil søge midler bl.a. fra forskellige 

fonde. 
 

Der blev gennemgået økonomiske plancher med en sammenligning over, hvad 
konsekvensen er såfremt klubben er forpagter og såfremt klubben er ejer. Af denne 
sammenligning fremgik det at, såfremt den forventede kontingentstigning bliver 

vedtaget på den ordinære generalforsamling 21.2.2011, så vil regnskabet(likviditeten) 
gå i nul, såfremt vi køber. Såfremt vi fortsætter med at forpagte, vil der komme et 

likviditetsunderskud på ca. 88.000,-.  
 

Herefter ledede dirigenten debatten. 
 
Derefter var der uddybende spørgsmål og kommentarer fra salen.  

 
Medlemmet Søren Kamp Knudsen tilkendegav, at således som beslutningsforslaget 

var stillet i generalforsamlingsindkaldelsen, omfattede den foreslåede beslutning køb 
og låneoptagelse, men ikke kontingentforhøjelse. Dirigenten erklærede sig enig heri. 
 

Det blev fastslået, at medlemmerne ikke hæfter for klubbens gæld udover med 
indskud og opkrævet kontingent. 

 
Bestyrelsen fastholdt, at lånene skal være med afdrag, idet bestyrelsen ikke ønsker at 
bringe klubben i knibe om 10 år. 

 
Usikkerheden vedr. flexlån blev berørt, og der blev anmodet om ikke at anvende 

flexlån. 
 
Der var en anbefaling til bestyrelsen om, at regne på en evt. nedrivning af nuværende 

klubhus og bygge nyt op. 
 

Det blev pointeret, at generalforsamlingen overgik til afstemning om: 
 
Beslutning om køb af golfbaneanlægget (ca. 62ha) inkl. bygninger (klubhus, 

bagrum og maskinhal) samt optagelse af lån hertil. 
 

Beslutningen blev vedtaget med alle afgivne stemmer. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Aase Møller-

Hansen. 
 

Hun takkede rørt for den fantastiske opbakning. 
 
Hun så frem til at ses igen til den ordinære generalforsamling 21. februar 2011. 

 
Generalforsamlingen sluttet 

 
 

Referent: Bente Hagbo Larssen 
 


