
Generalforsamling  22/3-2022 
Referat: 

  

Overskrift   Spørgsmål/ Konklusion 

Velkomst ved: Erling Hvid 
Deltagerantal: tilmeldt 72 
 
Valg af dirigent: Gert Jørgensen 
Indkaldelse: Lovlig varslet og beslutnings 
dygtig. 
4 Stemmetællere 
 
 

 
 
  

 

Beretning om klubbens virksomhed i det 
forløbende år: 
Aflægges af formanden, præsentationen på 
hjemmesiden her 
 

  
 

Assistance i kontoret. 
1904 Berit Carmel stillede spørgsmål til honorering af de 
9 personer der har meldt sig til at hjælp assisterer i 
sekretariatet. Idet andre frivillige f.eks de personer der 
stiller op om onsdagen ikke honoreres. Berit syntes at 
bestyrelsen skal genoverveje beslutningen. 
Bestyrelsens begrundelse i honorering tager 
udgangspunkt i at den enkelte har 2-3 vagter pr mdr. fra 
8.00 til 13.00 hvor deres opgave er at de servicerer 
medlemmer og gæster. Denne løsning er billigere end at 
ansætte en fast sekretariats medarbejder. 
 
2519 Susanne Søndergårdsyntes det er en god løsning , 
og bestyrelsen roses for tiltaget. 
 
2889 Finn Nejstgaard: Har de frivillige været informeret 
om honoreringen inden de tilmeldte sig? Og opfordre til 
at bestyrelsen revurderer tiltaget. 
Svar: Nej det er blevet tilbudt efterfølgende.  
 
1377 Kim Rytof: Enig i Berits oplæg. Tror det kan giver 
problemer fremadrettet, er bange for det kan skabe et A 
og B hold. 
392 Ole Ravnsbæk: Tilkendegiver at bestyrelsen har 
mandat til at beslutte denne aftale. 
 
1904 Søren Rohr: vedr. flow på banen specielt i 
weekends, foreslog at man genovervejer et max hcp pr 
bold.. 
Spørgsmål til hvad vi gør med prøvemedlemmer som 
ønsker at indmelde sig bliver efter deres 3 mdr´s 
prøveforløb. 
Svar: De vil blive tilbudt et medlemskab idet der sidst på 
året altid kommer løbende udmeldinger, velvidende at 
vi i en kort periode kan have lidt over 900 
fuldtidsmedlemmer. 
 

http://www.midtgolf.dk/images/Midtgolf/GF/2022/Generalforsamling%202022.pdf


3039 Tina Nielsen  
Føler sig velkommen i klubben har kun haft positive 
oplevelser som ny. Undre sig dog over at de som skal 
deltage i sekretariatet skal honoræres, mener godt de 
kunne deltage uden honorar.  
Vedr. mad tilbuddet og prisen i cafeen er det på et 
tilfredsstillende niveau.  
843  Gurli Nielsen: Spørgsmål vedr. Lene Justesens 
sekretariatsrolle ift til sekretariatshjælperne.  
Svar: Lene har ansvaret for medlemsadministrationen 
og har iørvigt ikke tilstedeværelsespligt.  
2660 Linda Rendemann: Vedr.priser i cafeen, syntes det 
er for dyrt. – hvilket også indikeres af, at vi ligger 5 
under benchmarket i Gofspilleren i centrum. 
1 Hans Larsen: Har vurderet prisniveauet i forhold til 
andre cafeer. Da maden laves fra grunden er det ikke 
muligt at ændre priserne. 
 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse: 
Fremlægges ved kasserer Claus Camel 

 1904 Berit Carmel:  Spørgsmåls til bestyrelsens ½ 
kontingent. 
Svar: Gammel ordning siden klubbens start.  
 
392 Ole Raunsbæk: Spørgsmål til regnskabets 
opstillingen. – vedr. noterne. 
Svar: taget til efterretning af kasserer. 
 
2558 Jan Gottschack:l Spørgsmål til hvorfor er klubben 
ikke er momsregistreret.  
Svar: Klubben er ikke momsregistreret. Det er et krav at 
banevedligehold afregnes inkl. Moms, hvorimod 
baneleje er momsfrit. Såfremt klubben var 
Momsregistreret skulle der også opkræves moms af 
kontingentet – dårlig forretning.  
1377 Kim Rytoft: Hvad med indtægt vedr. skabsleje? 
Svar: Der er ikke moms på skabsleje og andre 
golfrelaterede omkostninger i henhold til moms 
reglerne for golfklubber. 
3310 Peter Hansen: Spørgsmål vedr. forudbetalte 
kontingenter.  
Svar: Claus redegjorde i forhold til regnskabet. 
 
Regnskabet godkendes. 
 
Spørgsmål til budgettet 
3310 Peter Hansen: Mangler en forklaring på behovet 
for kontingent stigning.  
Svar: Generelle prisstigninger især det seneste halve år.   
2137 Inge Larsen: Mangler bedre oversigt over 
budgettet i forhold til regnskabet. 



Tages til efterretning. 
 
Budgettet godkendes 
 

Forslag fra medlemmerne: Ingen indkommet 
 

  

Bestyrelsens forslag til kontingent stigning i 
2023: 
Erling Hvid orienterede om bestyrelsens 
overvejelser 
 

 1377 Kim Rytoft: Hvad vil budgettet blive i forhold til 
stigningen hvis ændringsforslaget vedtages. 
Svar: Det fremlagte budket er for 2022, Stigningen er 
først gældende i 2023. Det vil fremkomme ved næste 
års generalforsamling hvor regnskabet bliver 
gennemgået og budgettet for 2023 bliver fremlagt. 
2844 Grete Sether: Vil gerne vide hvad de ekstra 
indtægter skal bruges til.  
Svar: Kasserne redegjorde for de generelt stigende 
udgifter. 
1904 Søren Rohr: Stiller spørgsmål hvorvidt det er en 
enig bestyrelse som har besluttet kontingent stigning 
udregnet efter nettoprisindeks fra 2024 
Svar: Det var en flertals beslutning. 
1377 Kim Rytoft: Hvordan er afregningen med 
banelejen. Hvad skal de ekstra kontingent indbetalinger 
bruges til. 
1 Hans Larsen: Redegjorde for de øgede udgifter. 
3075 Paul Allaart: Mener der har været behov for 
argumenter for kontingent stigning samt et budget før 
afstemningen. 
1928 Dennis Clausen Mener at 300 kr er en fornuftigt 
kontingent stigning i 2023, kan godt accepterer 
indeksregulering. 
1310 Eik Agerby: Mener det er en for lille stigning. 
1 Hans  Larsen: Er helt enig føler sig ikke forgyldt,. 
 
Kontingentstigning for 2023 på 300 kr. for 
fuldtidsmedlemmer  godkendes. 
 
1285 Berit Carmel Spørgsmål vedr. indeksstigningen 
med udgangstidspunkter i nettoprisindeks- oktober. 
Hvornår vil det blive meldt ud??  
Svar:  Claus Carmel: Godkendes den model, vil næste års 
kontingent blive udmeldt medio november mdr. inden 
udmeldelsesfristen d. 30. november. 

Bestyrelsens forslag til vedtægts ændring  
 

 Der var ønske om skriftlig afstemning:  
Forslaget blev ikke vedtaget.  
Nej 42 
Ja 31   
392 Ole Raunsbæk : Ide at der gøres obs i nyhedsbrev 
vedr. tidsfristen d. 31/1 for indsendelse af forslag til 
generalforsamlingen fra medlemmerne. 



Svar: Hvis det skal ændres, kræver det et forslag om 
vedtægtsændring til næste generalforsamling. 
Svar: god ide at nævne det i november nyhedsbrevet. 

Valg til bestyrelsen  Alle genvalgt 

Valg af suppleanter  genvalgt 

Evt. Carmel   3039 Tina Nielsen: Opfordre til at bestyrelsen skal være 
kniv skarpe når der sendes informationer ud. 
1513Tommy Christensen: Er tilfreds med 
informationerne. Efterlyser bedre opfyldning af 
drikkevarer  i simulatorcenteret, samt lavere priser i 
cafeen. Mente at en lidt lavere pris ville øge 
omsætningen /indtjeningen. 
2660 Linda Rendemand ønsker at Hans skal genoverveje 
prisniveauet når vores rating ligger 5 dårligere en 
benchmark.  
886 Preben Gybel Andersen: Vedr. Seniorklubbens 
manglende muligheder for gunstart, ud over den ene 
gang om måneden hvor det er muligt, er en meget 
dårligt aftale for senior klubben. Er bekymret for det 
sociale aspekt i klubben. 
1 Hans Larsen: Forsøgte at forklare årsagen, til aftalen 
som begrundes i afviklingen af greenkeepernes arbejde. 
2558 Jan Gottschalck: Bakker Preben op i forhold til 
manglende gunstart. Det kommer til at gå ud over 
sammenholdet i klubben.  
 
Gennemsnit 80 deltager pr gang. Hvorfor kan det ikke 
ændres. 
1 Hans Larsen: Opfordre til at man kan deltage i møde 
med Jesper Rej 
Claus Carmel: Forklarer hvorfor man har måtte 
accepterer denne løsning. 
 
1855 Anders Hempel: Oplyser at der er behov for hjælp 
med junior arbejdet og opfordre til at nogle melder sig 
til udvalget. 
1861 Lasse Sonne Nielsen: Vedr. flow ønsker at der ikke 
slås ud før den bookede tid. Lasse foreslog en  
Jobbank på hjemmesiden, så alle kan se hvor der 
mangler hjælp. 
2644 Dan Frimark: God Ide med ønskeliste til udvalgene. 
1964 Jørn Thorhauge: Støtter op for en bedre 
kommunikation,  
1377 Kim Rytoft: Ønsker åbne referater fra bestyrelsen.  
Svar: Erling Hviid: Det er et ønske som flere gange er 
blevet rejst- Vi holder fortsat bestyrelsesreferaterne 
intern. Vi forsøger at informere via nyhedsbreve. 

Ref. Birgitte Raaschou   

 


