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Referat fra 
Ordinær Generalforsamling 2019 

i Seniorklubben under Sønderborg Golfklub. 
 

Mandag den 11. November 2019 kl. 12:00 blev der i Seniorklubben under 
Sønderborg Golfklub afholdt ordinær generalforsamling i golfklubbens lokaler, 
med dagsorden ifølge vedtægterne, således: 
 
Velkomst og orientering v/ formanden, der bød velkommen og takkede for 

fremmødet på i alt 56 medlemmer. 

                  

Formanden orienterede om, at GF i Seniorklubben i år afholdes den 2. mandag i 
november. 
Efter vedtægterne skulle GF rettelig være afholdt senest den 1. mandag i 
november.  
Det beklager vi meget, men håber på, at I kan acceptere vores tekniske fejltrin. 
 
Der var ingen af de fremmødte der have kommentarer hertil, hvorefter 
formanden kunne konstatere, vi kunne fortsætte til den ordinære 
generalforsamlings dagsorden. 
 

Dagsorden i h.t. vedtægten: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent og dets betaling. (Forslag – uændret.) 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår. 

a. Heinz Freiberg (modtager ikke genvalg) 

b. Svend Bak (modtager genvalg) 

c. Helene Kolmos (modtager ikke genvalg) 

 

    Valg af suppleanter 

a. Britta Elnef (modtager valg men er også villig til valg i  

bestyrelsen) 

          b. Werner Raabe (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af 2 revisorer. På valg er Henning Bladt og Karin Brødsgaard 

(Begge modtager genvalg). 

8. Eventuelt. 
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Ad 1. 

Herefter gik vi over til pkt. 1. på dagsordenen, Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Knud Bent Rasmussen som dirigent.  

Der var ikke andre forslag hvorefter dirigenten kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet og med hensyn til datoen er dette 

således bragt i orden så generalforsamlingen kan fortsætte på normal og lovlig 

vis. 

Dirigenten gik herefter videre til pkt. 2. på dagsorden formandens beretning. 

Ad 2. 
Formanden fortalte, at han nu have været formand i et år, og det har været sjovt 
og lærerigt, men også med udfordringer, især i arbejdet med GolfBox.  Heldigvis 
har Hans Erik og andre tidligere medlemmer af bestyrelsen været en stor hjælp 
med undervisning og support. 
Vi har haft et godt samarbejde i den nye bestyrelse som består af 9 i alt. Ved 
valget sidste år fortsatte Heinz Freiberg som erfarent medlem, Britha Elneff som 
erfaren suppleant men i praksis som medlem, og Svend Bak som hårdt 
arbejdende sekretær.  Vi var 3 nye fra formiddagsholdet. Ulrik Hansen, som er 
kommet godt i gang som kasserer, og Anne Marie Thisgaard som næstformand, 
og ham selv som formand. 
 
Eftermiddagsholdet fik et nyt medlem i bestyrelsen - Karen Brandt. Helene 
Kolmos fortsatte som leder af eftermiddagsholdet og Werner Raabe som 
suppleant på lige fod mht. arbejdsindsats. 
 
Formanden takkede ”tasterne” som bidrager til at vore scorekort får en seriøs 
behandling og at arbejdet glider. 
Per Kirkegaard, Knud Bent Rasmussen, Bent Aksglæde Rasmussen, Margit 
Hansen, Hans Erik Hansen, Svend Bak, Britha Elnef.  
Det er også dejligt, at så mange gerne giver en hånd med når vi har arrangement 
-sommetider med spisning etc. Tak for det. 
Også en stor tak til vore to sponsorer. Danfoss og Danbolig ved Kent Freiberg. 
 
Klubbens medlemstal er næsten uændrede:  
Alt i alt 167 medlemmer. Tallene fordeler sig med 99 på formiddagsholdet og 68 
på eftermiddagsholdet. 
Vi har fået en del nye medlemmer, som vi har indtryk af er faldet godt til. Vi har 
dog alligevel en lille tilbagegang på 3, fra 170 til 167. 
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Aktiviteterne har i 2018/2019 kørt efter den kendte model.  
Der har været et flot fremmøde. Ved åbningsmatchen 1.4.19 deltog 68. Foråret og 
sommeren igennem svingede fremmødet helt ned til 30, men som regel 40 – 50 
deltagere om formiddagen. Ved afslutningsmatchen den 7-10 deltog 63.  
 
Den 17.6 var vi 25 på tur over Lillebælt til den flotte bane i Svaneke bakker. 
Den 26.8 var vi 40 afsted til en spændende og hyggelig golfdag i Nordborg.  
Samarbejdet med Nordborg venskabsklub fungerer fint. 
 
Turen til Timmendorf 1-3. september blev gennemført med 25 deltagere, som har 
berettet om en god tur. Deltagerne fik endda penge tilbage, da hotellet gav rabat 
pga. ombygningsrod. 
Men:  
Vi måtte aflyse en endagsudflugt til Aabenraa pga. manglende tilslutning  
og en venskabsmatch med Haderslev blev for andet år i træk ikke til noget.  
 
Turen til Faaborg havde som sagt god opbakning, godt vejr og gode scorer.  
Dog kom der lidt forskellige udmeldinger fra Faaborg. De er ikke så mange 
medlemmer, og de vil helst spille 9 huller. Formanden var noget usikker på hvor 
mange han kan få med når de skal besøge os i 2020. Nu må vi se. 
 
 
 
 
Helene Kolmos beretning vedr. senior eftermiddagsholdet: 
Juleafslutningen var mødt 30 spillere. 
v/ sæson start mødte 45 spillere. 
I alt har de p.t. 66 seniorer (eftermiddag) heraf er de 42 damer og 24 herrer. 
Til midtvejsmatchen var der fremmødt i alt 44 spillere. 
I årets løb har de haft 2 udflugter, den 29/4 -19 til Nordborg hvor der var mødt 44 
spillere og den 12/8-19 til Åbenrå, hvor der deltog 24 spillere. 
Til sæsonafslutning var de 46 spillere. 
Helene oplyste, at de nu var rigtig mange spillere på eftermiddagsholdet, når de 
kun kunne starte på hul 1 – 8 og 9. Derfor er klubben i gang med at undersøge 
muligheder for ændringer af tider m.v. 
Helene sluttede af med at takke for den gode opbakning til eftermiddagsholdet og 
takkede Karen og Werner for godt samarbejde. 
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Det bringer mig til næste punkt. 
 
Bestyrelsen har i år løbende drøftet hvad vi skal sætte på programmet næste år. 
Vi har nogle forslag, som ikke er det mindste revolutionerende, men som vi vil 
bede jer om at give os en meningstilkendegivelse og evt. en kommentar på. 
 
 

1) Skal vi fortsætte med at planlægge en endags tur i Sønderjylland. Vi har 
talt om Brundtland eller Uge? 

2) Skal vi planlægge og tilbyde en 2-3 dages tur som vi plejer? Vi har talt om 
en tur til Nørgaards højskole i Bjerringbro på baggrund af et forslag fra 
Palle Staffe. 

3) Nordborg og Faaborg satser vi fortsat på som venskabsklubber. 
4) Vi har drøftet om vi skulle satse endnu mere på holdspil om mandagen, 

måske en gang om måneden? 
5) Der er en udvikling i fordelingen af formiddagsspillere og 

eftermiddagsspillere, sådan at eftermiddagsholdet nærmest er overfyldt. 
En del har skiftet fra formiddag til eftermiddag, og det kan være af gode 
grunde, og at man måske synes at 9 huller er nok; men vi hører også, at 
man ikke gider stå tidligt op. Vi har talt om, vi måske kan rykke 
starttidspunktet om morgenen en smule, så vi starter lidt senere. Hvad 
siger I til det? 

6) Golfregler – vi satser på at kunne få arrangeret undervisning. 
7) Vi henvendte os til Hovedbestyrelsen om der kunne etableres et tilbud med 

gratis brush up holdundervisning ved klubbens træner. I første omgang 
blev vi henvist til at købe undervisning, men så kom der alligevel et tilbud 
en lørdag den 12. oktober. Troels tegnede og fortalte og demonstrerede 
sammen med sønnen Viktor, brugen af de forskellige køller og jern, og vi 
sluttede af oppe på loftet og vist Trackman, som så rigtig spændende og 
sjovt ud. 

8) Nu er vi så i gang med vintersæsonen.  Vejret taler for sig selv. I mandags 
den 4.11 mødte der kun en håndfuld spillere op. I silende regn og på en 
sjapvåd bane slog tre tapre golfsoldater fra formiddagsholdet ud. Lad os 
håbe på, at vi får tørvejr så banen kan åbnes igen, og at vintersæsonen 
bliver så god som den plejer at være. 

9) Formanden sluttede beretningen af med at gøre opmærksom på at 
Juleafslutningsmatchen den 9.12 er klar for tilmelding på GolfBox. 
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Med hensyn til fremtidens udflugter m.v. blev det lagt ud til medlemmerne, 
Der syntes en del tilslutning til disse 1 dags ture, og det er så lagt op til 
bestyrelsen vedr. at finde de bedste udflugter til klubben. 
Med hensyn til Højskoleophold, sagde Karin Brødsgaard, at hun havde nu 
været på 3 af sådanne højskoleophold f.eks. på Nørgaards højskole, og hun 
syntes ikke det var noget for vores klub. 
 
Der var ikke andre bemærkninger, hvorefter dirigenten kunne gå over til  
 

Ad 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget. 
Kassereren havde udleveret revideret regnskab og et budget for 2020. 
Han kunne konstatere, at vi p.t. er i alt 167 medlemmer (99 på form.holdet og 68 
på efter.holdet). En lille nedgang på 3 medlemmer. Det gav en kontingent indtægt 
på i alt 25.050,- kr. 
Gennemgang af regnskabet der er et overskud på i alt 3.533,- kr. 
Aktiver på i alt 30.526,90 kr.  
Sponsor indtægter på i alt 5.000,- kr. fra Danfoss og 3.692,- kr. fra Danbolig. 
Budgettet for 2020 viser et lille overskud på 150,- kr. I dette beløb er medregnet 
forventet tilskud fra Danfoss på 5.000,- kr. 
 
Preben Mylliin spurgte til de forholdsvis store bank gebyrer, og kassereren 
svarede, at det kunne vi ikke gøre noget ved. Det er generelt for de fleste banker, 
at de beregner sig i dag en større rente end tidligere. 
Hans Erik Hansen spurgte til budgettets udgifter vedr. den kommende 
midtvejsmatch om ikke den kunne blive på samme niveau som i 2017, når vi nu 
havde ca. 3.000,- kr. i overskud. 
Dirigenten opfordrede til, at vi gjorde regnskabet færdigt først, hvorefter der 
kunne stilles spørgsmål til budgettet. 
 
Der var ikke andre der ønskede ordet til regnskabet. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2020 og det med udgangspunkt med 167 
medlemmer ville give indtægter på ca. 30.500,-kr. (incl. 5.000,- i sponsor indt.) og 
udgifter på ca. 29.900,- kr. et overskud på 150,- kr. 
 
Anne Marie Bjerre ville gerne vide, hvordan kassereren kunne budgettere med 
sponsortilskud. 
Kassereren svarede, at det er som altid med et budget, at det er det tætteste på 
virkeligheden vi kan komme på nuværende tidspunkt. 
Der var ikke flere der havde bemærkninger, hvorefter budgettet blev taget til 
efterretning. 
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Ad 4. 
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent på 150,- kr. Hvilket blev 
vedtaget. 
 
Ad 5. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad 6. 
Dirigenten oplyste, at hvis der skulle  afstemning til, skulle der udpeges 
stemmetællere. 
Bestyrelsen foreslog 1: Lis Hansen. 2. Jytte Riiskjær. 3. Anne Marie Thiesgaard. 
 
Dirigenten kunne oplyse, at der var 3 bestyrelsesmedlemmer der var på valg i år, 
Heinz Freiberg, der ikke ønsker genvalg, Svend Bak, der er villig til genvalg og 
Helene Kolmos, der ikke ønsker genvalg. 
Dirigenten spurgte om der var forslag til disse bestyrelsesposter, og bestyrelsen 
foreslog.: 
a) Svend Bak (formiddagsholdet) 
b) Britha Elneff (formiddagsholdet).  
c) Solveig Aagesen (eftermiddagsholdet). 
 
Der var ikke andre forslag, hvorefter disse 3 personer blev valgt til 
bestyrelsesposter. 
 
Til suppleantposterne skulle der findes en ny for Britha Elneff og Werner Raabe 
ønskede ikke genvalg. 
 
Dirigenten spurgte til forslag, og bestyrelsen foreslog  

a) Steen Neergaard til form. holdet 
b) Eva Iversen til efterm. holdet, 
 

Der var ikke andre forslag, hvorefter disse 2 blev valgt som suppleanter til 
bestyrelsen. 
 
Ad 7.  Valg af revisorer. 
På valg var Henning Bladt og Karin Brødsgaard. Begge var villige til genvalg, 
Hvorefter de begge blev genvalgt. 
 
Ad 8. Evt. 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
Helene Kolmos og Heinz Freiberg, samt suppl. Werner Raabe. 
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Helene Kolmos oplyste, at hun havde været med i nu 11 år, og havde haft en god 
tid. 
Hun ville fortsat hjælpe eftermiddagsholdet til de var godt i gang m.v.. 
Heinz Freiberg takkede også for tiden i bestyrelsen og sagde, at han havde været 
med i nu 4 år, og syntes, at der skulle nye til,  
Werner Raabe har været med i 6 – 8 år. 
Herefter overrakte formanden og næstformanden vingaver til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer 
Der var ikke andre der ønskede ordet under evt. hvorefter dirigenten gav ordet til 
formanden der afsluttede generalforsamlingen kl. 12.45. 
 
 
 
 
Referent: Svend Bak Dirigent Knud Bent Rasmussen 
 
 
……………………………………………………….. …..……………………………………………………… 
 
Formand Bent Stolberg Næstformand Anne Marie Thiesgaard 
 
 
………………………………………………………. …………………………………………………………… 
 
Kasserer Ulrik Hansen Heinz Freiberg. 
 
 
………………………………………………………… ……………………………………………………….. 
 
 
Helene Kolmos (eftermiddagsholdet) Karen Brandt ( eftermiddagsholdet) 
 
 
………………………………………………………… ……………………………………………………… 
 


