
Sønderjyllands Golfklub 

Referat af ordinær (udsat) generalforsamling 

Mandag den 6. september 2021 i klubhuset, Uge Hedegaard 

 

 

Bestyrelsesformand John Riisberg bød velkommen til de fremmødte. Af disse var 91 

stemmeberettiget. 

 

Dagsorden 

1. Valg af Dirigent 

BEstyrelsen foreslog Henrik Lüth, som modtog valget. 

Henrik Lüth takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og fuldt 

beslutningsdygtig. Bestyrelsen havde i januar indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse i 

februar. Og igen indkaldt til udsat generalforsamling i juni. I begge tilfælde måtte 

generalforsamlingen udskydes. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Sønderjyllands Golfklubs formand John Riisberg orienterede og uddybede beretningen. Beretningen 

kan findes på klubbens hjemmeside. 

Der blev lagt vægt på: 

- C-19 påvirkede året. Bestyrelsen har haft fokus på at sikre optimal drift igennem Corona-

nedlukningen. Banen er dermed fastholdt i god stand. 

- Klubben har modtaget ca. 180000 i Coronastøtte gennem DIF. 

- Donorindsamlingen gav momskompensation på ca, 180.000, dog senere reguleret. 

- Sponsorudvalget har i samarbejde med sponsorerne ydet en stor indsats gennem året og 

nået målene i en meget svær tid. En stor tak til sponsorerne. 

- Angreb af Dollarspot svampe banen er bekæmpet 

- Det er besluttet at omlægge greenen på hul 3 

- Der er igangsat en kampagne til medlemshvervning i samarbejde med DGU, dette har givet 

en positiv medlemsudvikling 

- Regel og handicap-udvalg er nedsat 

- Klubben har undersøgt mulighederne for et øget greenfee samarbejde, dette er endnu ikke 

udmøntet sig i et konkret samarbejde 

- Den frivillige indsats er meget vigtig for klubben, Der skal fortsat være fokus på de mange 

frivillige og deres store indsats for klubbens arbejde. 

- Sønderjyllands Golfklub er den foretrukne golfklub. Klubben kan tilbyde en dygtig Pro med 

velassorteret butik og en god restaurant.  

- Thor har et flot indendørs Studio, hvor træningen gennemføres 

- Vores nye restauratør, Bo er faldet godt til i klubben.  



- Brug vores samarbejdspartnere, Pro og restaurant og ikke mindst vores sponsorer. 

- Ordens- og amatørudvalget har haft nye sager. Medlemmerne opfordres til at vise hensyn og 

tale pænt til hinanden, så der ikke kommer flere sager.  

- To arbejdsgrupper har arbejdet med henholdsvis medlemshvervning med DGU og Funnel 

First samt foreningsudvikling af klubben under overskriften “vær stolt af din klub” 

- Tak til medarbejderne i Sekretariatet og til Greenkeeperne. 

Spørgsmål (Niels Kyed) 

Samarbejde med Tønder Golfklub og samarbejde med Golf Clob no. 1.  

Svar: Der kunne ikke opnås enighed med Tønder, da klubberne havde forskellige forventninger 

omfanget af de gensidige spillerettigheder. 

Golf Clob no. 1 vil blive drøftet på det efterfølgende medlemsmøde. Men for ca. 3 år siden ønskede 

medlemmerne ikke at indtræde i samarbejdet.  

Bjarne Christensen, hvorfor har vi et faldende medlemstal når andre klubber melder om fremgang. 

Svar: Ikke alle klubber har oplevet fremgang, men vi er i gang med en meget aktivt og målrettet 

hvervning af nye medlemmer. Flere klubber har oplyst om stor medlemstilgang, hvilket har vist sig 

ikke at være korrekt. 

 

Beretningen taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse revideret årsregnskab til godkendelse 

Kasserer Anne Lene Søndergaard indledte med at takke revisor og sekretariatet (Bente Møller 

Pedersen) for et godt samarbejde i forbindelse med regnskab afslutningen. 

Anne Lene gennemgik hovedtallene for regnskabet. Året gav et overskud på 47.000, hvilket er 

tilfredsstillende i et vanskeligt år. 

Der var spørgsmål til anden gæld, hvilet kan henføres til for meget modtaget Coronastøtte. 

Spørgsmål om stigende mødeudgifter- Der er tale om en samle-konto, så det kan henføres til møder 

i både bestyrelsen og udvalgene mv.  

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Budgettet er lagt ud fra en række forudsætninger: 

• Seniorkontingentet stiger med kr. 150,00 

• Fald i antal medlemmer 

• Udgifter til rekruttering af nye medlemmer 

• Greenfee svarer til 2020 

Bestyrelsen foreslår derfor, at seniorkontingentet stiger til kr. 6.125,00. De resterende kontingenter 

fastholdes på samme niveau som 2020. 



Uwe Jansen spurgte til de stigende omkostninger til ejendommens drift. Dette kan henføres til 

besparelser i 2020 som følge af Covid 19. Desuden er der afsat et beløb til maling af køkken og cafe i 

forbindelse med ny restauratør. 

Jens Ole Wlhelmsen spurgte til den aktuelle økonomi. Det forventes at der kommer nye 

medlemmer, men det vil først slå fuldt igennem i 2022. Desuden er greenfee og dermed udlejning af 

golfbiler usikker i 2021 som følge af Corona. 

Budgettet godkendt 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Poul Erik Hansen (modtager genvalg) 

Bent Johnsen (modtager genvalg) 

Hans Peter Nielsen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår valg af 

Bent Giebel 

Valget blev godkendt med akklamation 

7. Valg af 2 suppleanter 

Bestyrelsen foreslår valg af: 

Bjarne Hoffmann 

Jakob Agertoft 

Begge valgt med akklamation 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jon Midtgaard. 

Revisoren valgt med akklamation. 

9. Eventuelt 

Ron Ruston foreslår etablering af seniorklub. Dette drøftes under medlemsmødet 

Uwe Janssen takker bestyrelsen for et flot og stort arbejde. 

Jens Ole Wilhelmsen vil gerne have præsenteret den nye manager, dette henvises til 

medlemsmødet. 

 

Formand John Riisberg afsluttede generalforsamlingen, idet han takkede dirigenten og de 

fremmødte for en god generalforsamling. 



Referent: Niels Antonsen 

 

Godkendt den ______  september 2021 

 

 

Dirigent Henrik Lüth ____________________ 

 

 

 

 

 


