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Uge Hedegaard, februar 2022 
 

 
Referat ordinær generalforsamling 9. februar 2022 
 
Bestyrelsesformand John Riisberg bød velkommen til de fremmødte. Af disse var 92 
stemmeberettiget 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog valg af Henrik Lüth og Andy Andersen. Henrik Lüth modtog valget. 
Fra punkt 6 vil Andy Andersen være dirigent, da Henrik Lüth er på valg til bestyrelsen. 
 
Henrik Lüth konstaterede at generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne og 
dermed beslutningsdygtig.  
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

Beretningen er lagt på klubbens hjemmeside inden generalforsamlingen.  

 

Formanden fremhævede nedenstående.  

 
Seneste generalforsamling blev udsat og derfor afholdt den 6. september 2021.  
 
På medlemsmødet efter den seneste generalforsamling ønskede medlemmerne 
etablering af en seniorklub og medlemskab af Greenfee Club No. 1 samarbejdet. Begge 
dele er imødekommet. Seniorklubben er etableret og har nu ca. 60 medlemmer.  
 
Sønderjyllands Golfklub er indtrådt i Greenfee Club No. 1 samarbejdet. Ca. 180 
medlemmer har købt kortet og har nu mulighed for at spille i golfklubberne i Haderslev, 
Kolding, Vejle, Horsens, Gyttegård og Breinholtgård.  
 
I 2021 har Sønderjyllands Golfklub gennemført et samarbejde med DGU og 
virksomheden Funnel First. Med dette samarbejde har vi gennemført en målrettet 
markedsføring for at tiltrække nye medlemmer. Resultaterne fra 2021 har været rigtig 
gode. Projektet fortsætter i 2022, hvor der iværksættes forskellige initiativer for at få flere 
til at spille golf i Sønderjyllands Golfklub. Til alle medlemmer, tag godt imod de nye 
medlemmer så de også fortsætter med at have glæde af golfspillet i mange år. 
 
Igen i 2021 har der været et træfældningsprojekt. Det er det sidste større 
træfældningsprojekt på banen. 2022 anvendes på at udarbejde en visionsplan for banen 
der fremlægges på et medlemsmøde i 3 kvartal 2022.  
 
Greenkeeperne har gennemført flere projekter på banen. Greenen på Hul 3 er omlagt. 
Der er ændringer ved greenen på hul 8. På hul 14 er skrænten trimmet så der er bedre 
udsigt mod fairway. på hul 17 er der etableret sti fra ravinen til green. Andre steder på 
banen vil man møde mindre justeringer. 
 
2021 har været udfordret af stigende priser på el, gødning og brændstof. Alligevel er 
årets resultat meget tilfredsstillende.  
 
Klubmesterskaberne var i 2021 spændende, men vi vil gerne have flere til at deltage for 
at gøre weekenden endnu mere festlig.  
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I G7 samarbejdet vil der i år blive en gennemgående turnering, der afsluttes med finale 
samme weekend som der afholdes Sønderjyske Mesterskaber i Sønderjyllands Golfklub.  
Tak til vores sponsorer, de giver en uvurderlig støtte til klubben. Som tak afholdes der i år 
sponsordag den 20. Maj. I 2021 har 215 medlemmer doneret kr. 200 til klubben, det gør 
at klubben kan søge momskompensation.  
 
I 2021 kunne vi byde velkommen til Bo i restauranten. Medlemmerne har taget godt imod 
ham, Bo har ydet en stor indsats for medlemmerne blandt meget andet er der nu 
mulighed for at købe friskskænket fadøl, kaffe og sodavand i cafeen i vintersæsonen.  
 
Også Zandra og Thor har ydet en stor indsats i en svær periode. Klubben har netop 
forlænget aftalen med Thor. 
 
Støt derfor restauranten og proshoppen. 
 
Tak til medarbejderne. Tak for samarbejdet i bestyrelsen, formand John Riisberg takker 
af efter 10 år i bestyrelsen. 
 
Medlemmerne ønskes en god sæson 2022. 
 
Spørgsmål fra Henning Michelsen: Hvordan sikrer klubben at de nye medlemmer 
fastholdes i klubben når det er vanskeligt at komme med i klubber i klubben når man er 
på arbejdsmarkedet og har over hcp. 36. 
 
Svar fra John Riisberg: Seniorklubben spiller fredag formiddag for at eftermiddagene kan 
anvendes af medlemmer uden tilknytning til klubber i klubben. Bestyrelsen arbejder 
sammenmed klubber i klubben for at komme med løsninger der giver flere medlemmer 
mulighed for at spille i klubber i klubben.  
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Kasserer Anne Lene indledte med at takke revisor og Bente i sekretariatet for godt 

samarbejde i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 

 

Regnskabet blev herefter gennemgået. Årets resultat blev et overskud på ca. 78.000 mod 

budgettet med et rundt nul. 

 

John Lind spurgte til Greenfee Club No. 1 samarbejdet og Anne Lene redegjorde for 

fordelingen af indtægterne i samarbejdet. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. 

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

 

Anne Lene fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2022.  

 

Bestyrelsen foreslår kontingenter for 2022 således: 

 

Medlemmer over 25 år kr.  6.350 

Medlemmer mellem 18 og 25 år kr.  3.000 

Medlemmer mellem 12 og 18 år kr.  1.500 

Fleksmedlemmer kr.  1.500 

Longdistance medlemmer kr.  2.750 

Passive medlemmer kr.     500 
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Puslinge kr.     900 

Prøvemedlemmer kr.     500 

 

 

John lind spurgte til robotklippere. Greenkeeper Jacob Thy svarede at der er forsøg i 

gang, men resultaterne er ikke godt nok endnu. 

 

Uwe Janssen spurgte til indtægter fra turneringer. Anne Lene svarede at det blandt andet 

gik til præmier. Berit Lange Andersen supplerede med at lønnen for det frivillige arbejde 

er et overskud til klubkassen 

 

Budgettet blev herefter godkendt med akklamation. 

 

5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Lene Søndergaard og nyvalg af Henrik Lüth. Begge 
blev valgt med akklamation. 
 

7. Valg af 2 suppleanter 
Bestyrelsen foreslår valg af Bjarne Hoffmann og Jakob Agerskov. Valgt med akklamation 
 

8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår valg af statsaut. revisor Jon Midtgaard. Valgt med akklamation  
 

9. evt. 
 
John Riisberg fremhævede medlemmer der i 2021 har ydet en ekstra indsats. Bent 
Johnsen og Bent Giebel har arbejdet målrettet med medlemshvervning. Stor ros til dem. 
 
Berit Lange Andersen har ydet en stor indsats som frivillig ved alle klubturneringerne. 
Stor tak til Berit.  
 
Flemming Ørum vil gerne have bedre lydanlæg i restauranten. Dette blev taget til 
efterretning. 
 
Bjarne Christensen spurgte til reglerne for at søge sponsorater. John svarede ar 
klubbens sponsorudvalg har ansvaret for at søge sponsorer. Klubber i klubben kan søge 
mindre sponsorater til interne turneringer. 
Bjarne Brix uddybede dette og henviste til tidligere fremsendte notat til bestyrelsen. John 
svarede at bestyrelsen har behandlet henvendelsen bl.a. gennem afholdelse af et møde 
med deltagelse af Bjarne Brix, klubberne i klubben, sponsorudvalget og bestyrelsen hvor 
Bjarne Brix selv kunne redegøre for hans forslag. 
 
Birgitte Jansen takkede for det store arbejde med medlemshvervning med stor ros til 

Mona og Birgit for arbejdet med Tirsdagsturneringerne.   

 

Poul Erik Hansen (næstformand) takkede John Riisberg for 10 år i bestyrelsen herunder 

7 år som formand. Stående bifald og stor tak til John Riisberg 

 

Herefter takkede John de 2 dirigenter. Og sluttede af med at takke alle for et godt 

samarbejde igennem de 10 år.  

 

Referent: Niels Antonsen 

 


