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I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub til 

afholdelse tirsdag den 8. april kl. 17:00 i klubhuset, Gundstrup 2 og med nedenstående dagsorden. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Beslutning om køb af ejendommen matr. nr. 123 Bro, Ketting, beliggende Gundstrup 7, 6440 

Augustenborg samt optagelse af lån hertil. 

I henhold til vedtægternes § 12 skal optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
godkendes af en generalforsamling. 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at Alssund Golfklub anvender sin tinglyste 

forkøbsret på ejendommen matr. nr. 123 Bro, Ketting, beliggende Gundstrup 7, 6400 Augustenborg. 

Boligen skal bruges til medarbejderbolig/lejes ud til ansatte ved Alssund Golfklub. 

Grundarealet er 10.567 m2. Bebygget areal 241 m2. Ejendommen opvarmes ved varmepumpe og 
elektricitet, og er gennemgribende blevet renoveret gennem de sidste 12 år, og senest i 2010 er halvdelen 
af huset istandsat. Ejendommen er vurderet til 1.195.000 kr. 

Der er opnået enighed mellem Nykredit Realkredit og Alssund Golfklub om, at førnævnte ejendom kan 

overtages hurtigst muligt af Alssund Golfklub for en pris svarende til den nuværende restgæld til Nykredit på 

i alt kr. 841.411,46 inkl. restancer med tillæg af diverse omkostninger, under forudsætning af 

generalforsamlingens godkendelse.  

Såfremt Nykredit Realkredit ikke opnå enighed med de 2 udlægsholdere inden den 3. april 2014 sættes 

ejendommen på tvangsauktion og hermed bortfalder Alssund Golfklubs forkøbsret og der løber yderligere 

omkostninger på.  

Bestyrelsen indstiller alternativt til generalforsamlingens godkendelse at bestyrelsen får mandat til efter en 

tvangsauktion at købe ejendommen inden for en given beløbsramme. 

Finansiering 

Der foreligger tilsagn fra Nykredit Realkredit om et kreditforeningslån på 80 % af ejendomsvurderingen på 

ca. kr. 1.100.000. 

Der foreligger endvidere en underskrevet aftale om udlejning af ejendommen således, at købet forventes at 

være omkostningsneutralt for klubben og købet vil derfor ikke medføre nogen ændring i kontingentet eller 

på anden vis påvirke klubbens økonomi. 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling: 

 

Formand Sven-Erik Vad (SEV) indledte mødet og bød alle velkommen. 

Valg af dirigent: Valg af dirigent blev Kjeld Christensen. 

Dirigenten gav derefter ordret til SEV som orienterede om formålet med indkaldelsen til ekstraordinær 

generalforsamling, idet der nu foreligger en mulighed for golfklubben til at købe ejendommen beliggende 

Gundstrup 7.  SEV fortalte kort om ejendommens tilstand som det i øvrigt fremgår af dagsordenen. 

Dirigenten ønskede oplysninger om økonomien især om driftsomkostningerne, samt hvad der kunne indgå i 

lejeindtægt. SEV redegjorde for økonomien. 

Peter Beck Jensen, Augustenborg var i mod køb. Det er Ikke klubbens formål at drive erhvervsudlejning. 

John Larssen ønskede oplysning om belåningen af ejendommen, især om det var med eller uden afdrag.  

Niels Kristian Ladefoged (NKL) oplyste, at det var uden afdrag. 

Per Thomsen spurgte hvem de øvrige udlægshavere var: SEV svarede at det ud over Nykredit og Nordea 

Finans og Brdr. Nørulf. 

Søren Kamp Knudsen erklærede, at han var imod køb og stillede tvivl om, det var i overensstemmelse med 

klubbens formålsparagraf. I øvrigt var det ikke klubbens formål at drive udlejningsvirksomhed. Han spurgte, 

om det var spekulation i køb af ejendommen, med det formål at sælge ejendommen senere – spekulation 

er ikke i klubbens formål – og det kræver en vedtægtsændring. Til sidst var det SKK´s konklusion at vi ikke 

skulle købe ejendommen. 

Dirigenten bemærkede til Kamp Knudsens indlæg, at han fandt, at forslaget kan rummes inden for 

vedtægternes formålsparagraf. 

NKL – oplyste om at Sønderjyllands Golfklub med succes havde købt en ejendom tæt på klubhuset især med 

det formål, at det var forebyggende mht. indbrud. 

Søren Hertz-Christensen mente det var en god ide at udvide par 3 banen – jordarealet er meget relevant for 

klubben. 

Hans Jørgen Gustavsen udtrykte at de konkrete omkostninger som uinteressante, det er ikke klubbens 

opgave at sørge for udlejning til sin greenkeeper. Det er simpelthen uden for golfklubbens interesse 

område, han var klart imod et køb af ejendommen. 

Leo Veien – hvilke planer har man for at omlægge og udbygge par 3 banen?  

SEV svarede, at der pt. ikke var nogen planer, idet muligheden for køb først er opstået nu. 

Jacob Michelsen spurgte indtil hvilke yderligere omkostninger, der var ved handlen, og om bestyrelsen 

havde planer om at lade ejendommen gå på tvangsauktion? 

SEV: Vi har ikke nogen planer om at lade den gå tvangsauktion – ved en tvangsauktion kommer der 

yderligere omkostninger. Ca. 40.000 kr. og derudover bortfalder klubbens forkøbsret. 

Peter Nissen mente at ejendommen er alt for dyr og at ingen vil flytte herud til den pris. 

Lars Ole Jensen sagde, at han ikke forstår, at det skulle være nødvendigt for klubben at være udlejer til vores 

greenkeeper, og om vi havde besvær med at skaffe greenkeepere. SEV svarede, at vi hidtidigt ikke har haft 

vanskeligheder med at ansætte personale. 

Wilford Hansen synes det var et fornuftigt køb, hvilket svarede til ca. 200.000 under købsprisen, set i forhold 

til hvad naboejendomme blev solgt til i 2012 under finanskrisen, i øvrigt var det betænkeligt hvis f.eks. 

Rocker relaterede personer købte ejendommen. 
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Finn Breuning sagde, at vi havde gode faciliteter både på banen og i nuværende klubhus, hvorfor skal vi så 

løbe den risiko at købe den ejendom. 

John Larssen klargjorde, at det var god ide at købe ejendommen. 

Tesse Johansen mente det er et stort beløb. Hæfter vi for det som medlem, og hvor meget er det pr. 

medlem? 

SEV medlemmerne hæfter ikke for noget. 

Søren K. Knudsen stillede tvivl om formålsparagraffen, og at det var en ny aktivitet at drive udlejning. Altså 

en helt ny situation, at vi som klub drev erhvervsudlejning.  

Niels Kristian Ladefoged oplyste at Par-3-banen var god økonomi for klubben. Så en udvidelse ville alt andet 

lige være en god ide. 

Dirigenten foreslog en foreløbig tilkendegivelse ved håndsoprækning, men det blev afvist af de fremmødte. 

11 Personer havde medbragt fuldmagt. 

Derefter gik man over til skriftlig afstemning.  

  

Dirigenten og NKL var stemmetællere og fremførte følgende: 

41 stemte Ja og 16 stemte nej og 2 stemmesedler var blanke.  

Herefter er bestyrelsens forslag vedtaget.  

 

Referat godkendt som dirigent. 

Kjeld Christensen, den 24/4-2014. 

 

 

 

 

 

 

 


