REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag 15. marts 2019

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen
a) Ingen forslag
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag fra medlem 1071 Steen Lishmann Jensen
a) Skiftevis start fra hul 1 og hul 10
6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af formand, når denne er på valg
a. Johnny Twile
(modtager genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
Rene Boesen, kasserer
(modtager genvalg)
Bjarne Suhr Andersen, klubhusudvalg
(modtager ikke genvalg)
Geert Aagaard Jensen
(modtager ikke genvalg)
Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
Michael Veile Jensen og Jan Madsen
10. Valg af suppleant
Jørgen Jakobsen
(modtager genvalg)
11. Valg af revisor
Bestyrelsen genindstiller Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
12. Eventuelt

Ad1) Valg af dirigent
Formand Johnny Twile bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på
bestyrelsens vegne Leif Ingersholm som dirigent. Denne blev valgt.
Leif Ingersholm konstaterede, at der var indkaldt rettidig til generalforsamlingen i henhold
til vedtægterne, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Der var mødt 81
stemmeberettigede medlemmer, og antallet af fuldmagter var 22. Der blev udpeget fire
stemmetællere.

Ad2) Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav ordet til formand Johnny Twile.
Formanden startede med at bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for de
gode venner og kammerater, som desværre ikke skal spille med mere. De er Annette
Sørensen, Poul Pedersen, Poul Madsen, Janne Kilting, Peter Gröning, Vagn
Elisberg, Ole Ankersen, Lena Lindeman, Herdis Fjeldsted, Brian Rydbirk, og Dirch
Riber.
Formanden beklagede, at klubbens kasserer Rene Boesen grundet sygdom i familen,
havde været nødsaget til et sidste øjebliks afbud. Og herefter afgav formanden følgende
beretning om det forgangne år:
Ja, så er vi nået til midten af marts. Vi har haft et par fantastiske weekender og reelle

forårs temperaturer. Man længes, og jeg ved, at nogle af Jer har trænet hårdt og andre
endda rejst til varmen for at få stillet golfabstinenserne. For mit vedkommende bliver det
først til golf, når vores egen bane åbner, og der er heldigvis ikke så længe til. Til gengæld
bliver det den bedste sæson nogensinde. Det har jeg vist sagt før, men i år bliver det
sådan. Jeg glæder mig til åbningsmatchen i slutningen af april og til at gense gode venner.
Men også til på klubbens vegne at vise jer alle de tiltag vi endnu engang har fået gjort på
bane og i klubhus. Og jeg er spændt på, om nogle skal ud og kæmpe med et nyt
handicap.
-oOoFor 2018 var vist et af de år, hvor vi alle slog lidt længere, end vi normalt gør. Ikke at vores
bane blev nemmere, men den lille hvide trillede langt sidst på sommeren, og pludselig
kunne mange nå meget langt frem på fairway. For 2018 var endnu et helt specielt år. Nu
ikke med for meget vand, men med helt ekstraordinært tørt vejr. Sådan var det ikke årene
før. Der kæmpede vi med for meget vand, og greenkeepere og baneudvalg brugte rigtigt
mange kræfter på at arbejde med såvel nye som gamle udtjente dræn. Det er de
udfordringer, både arbejdsmæssigt og økonomisk, man hele tiden bliver udfordret med i
en golfklub som vores. Selv om man har ønsker, lægger planer og prioriterer, så ved man
aldrig helt, hvilke udfordringer man står overfor. Derfor kommer der også både små og
store overraskelser, som gør, at man må prioritere anderledes og også udskyde projekter,
men tak for jeres forståelse og tålmodighed.
-oOo2018 var et år uden jubilæumsfest, intet køb af golfbane eller etablering af egen ny
greenkeeping, men der er alligevel sket meget op til sæsonåbningen. Damernes
omklædningsrum har fået en tiltrængt renovering, og forpladsen har fået et løft, og så er
det i år, at vi skal have færdiggjort sidste etape af renoveringen af bunkers og teesteder.
Baneudvalget og greenkeeperne har arbejdet indædt på at skaffe vand. Med stor indsigt,
snilde og ny teknik håber vi på at kunne flytte vand rundt i søerne og dermed samle og
gemme det vand, vi trods alt får hen over året. Dermed kan vi forhåbentlig sikre vand nok
til vanding af banen, når vi igen får en lige så tør sommer som i 2018.

-oOoI bestyrelsen er der også arbejdet med tanken om en helårsbane med flere
vinteraktiviteter, som vi luftede på sommermødet. Det arbejde vil fortsætte, og vi drømmer
stadig om 9 nye huller og om muligheden for at tilbyde endnu flere aktiviteter om vinteren.
De mange små og store projekter skal dog finansieres på forsvarlig vis, hvorfor økonomien
fylder meget i bestyrelsens og kontorets daglige arbejde. Resultatet for 2018 er
tilfredsstillende. Vi både konsoliderer os, sikrer os så vi til enhver tid kan indfri
indskudsbeviser, og vi arbejder hårdt på at have en likviditet, som gør os i stand til at
afdrage på vores lån. Alle de effektiviseringer, vi har gjort over de seneste fire år, har givet
os mulighed for at investere i banen.
Vi har i samme periode ikke haft kontingentstigninger. Desværre er både priser og
lønninger steget, så for at sikre, at vi fortsat har økonomisk mulighed for at leve op til vores
mål og forpligtelser, samt sikre den daglige drift af bane samt et højt serviceniveau fra
kontor og trænere, har vi i 2019 budgettet indregnet en mindre kontingentforhøjelse. Selv
med en meget lille kontingentjustering kan vi glæde os over, at vi i Dragør Golfklub stadig
har et meget gennemsnitligt, ja nærmest billigt kontingent i forhold til de klubber, vi gerne
vil sammenligne os med.
-oOoEn af de største udfordringer for Dragør Golfklub og for dansk golf er at rekruttere og
fastholde nye medlemmer. Sådan bliver det også i år, så jeg håber, at I alle vil være med
til at promovere vores pragtfulde golfbane over for familie, venner og kolleger og også
invitere dem ud for at prøve kræfter med spillet eller melde jer til at give en hjælpende
hånd i rekrutteringsarbejdet, som vil være endnu mere synligt i 2019.
Vores medlemmer er meget glade for Dragør Golfklub, nygolferne er super glade for vores
introduktionsprogrammer, men vi er måske ikke altid lige så dygtige til at byde nye og
mere etablerede golfspillende medlemmer indenfor i klubben. Jeg opfordrer derfor til, at I
alle vil tage godt imod alle nye medlemmer og gæster, tage dem med i jeres mere eller
mindre faste to- og trebolde, samt sørge for en god introduktion til og integration i KiKklubberne. For husk: Den nye golfer på teestedet er blot en ny ven, I endnu ikke har
mødt.
-oOoSelvom langt de fleste medlemmer er meget tilfredse, så er vi med vores store medlemstal
udfordret på banens tilgængelighed. Derfor forsøger vi hele tiden at tænke i muligheder
som netop kan forbedre muligheden for at komme ud på banen. I år vil vi forsøge med
flere baglæns gunstarter, der vil give en meget hurtigere afvikling af turneringerne, da 1.
teested kun skal lukkes fra kl. 0830 til kl. 1200 mod tidligere fra kl. 0500 til kl. 1415. Dette
vil også blive benyttet i forbindelse med company days og andre arrangementer udefra.
Samtidigt er regionsgolf og juniorholdturnering blevet placeret på bedre tidspunkter i
forhold til vores arbejdsramte medlemmer. Og der er blevet indført differentieret greenfeepriser, for at flytte gæster til ydertider. Der er også et forslag om at skifte start tee-sted fra
1. til 10 i perioder, et forslag, jeg synes I skal tage godt imod. Så alt i alt håber vi på en
bedre og mere rimelig fordeling.

-oOoJeg er på valg i år, og jeg håber på et genvalg, for jeg brænder fortsat for at arbejde for
vores golfklub i tæt samarbejde med bestyrelse, ansatte og frivillige, som alle gør et
kæmpe stykke arbejde. Så meget, at jeg også har sagt ja til en opfordring om at stille op til
DGU’s bestyrelse. I år skal vi finde et par nye bestyrelseskolleger. Bjarne Suhr Andersen
og Geert Aagard Jensen har begge valgt ikke at fortsætte. Det har vi modvilligt måttet
acceptere. Modvilligt fordi både Bjarne og Geert har gjort et kæmpe stykke arbejde de
seneste år og for specielt Bjarnes vedkommende, nærmest så længe, nogen kan huske.
Der skal her lyde en hjertevarm tak for indsatsen. Håber vi ses i klubben og ude på banen.
Og hvem ved, måske får handicappet prygl i 2019.
Vores uundværlige kasserer René Boesen er også på valg og modtager genvalg, hvilket
jeg håber, I alle bakker op om. Jørgen Jacobsen vil også meget gerne fortsætte sit
utrættelige arbejde for klubben og modtager genvalg som suppleant.
Bestyrelsen har naturligt kigget efter mulige afløsere for Bjarne og Geert, og vi mener at
have fundet to rigtige gode kandidater, Jan Madsen og Michael Veile Jensen har begge
har sagt ja til at stille op på generalforsamlingen, hvor de begge vil være bestyrelsens
forslag til nyvalg.
Og til allersidst
Tak til medarbejdere, frivillige, vore samarbejdspartnere og vore trofaste sponsorer.
Dirigenten gennemgik herefter beretningen i punktform og spurgte generalforsamlingen
om der var nogen spørgsmål.
Medlem 2003, Margrethe Kristensen, henstillede til, at bestyrelsen kiggede på
kønskvoteringen i bestyrelsen, der med sikkerhed mangler kvinde.
Johnny Twile gav medlemmet ret og det var i øvrigt et problem, der tit var drøftet på
bestyrelsesmøderne. Der er damer, der er blevet spurgt, men hver gang med negativt
svar.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter
beretningen blev erklæret taget til efterretning af generalforsamlingen, der takkede med
klapsalver.

Ad3) Fremlæggelse af regnskabet
I fravær af kasserer René Boesen fik næstformand Ulrik Ankerstjerne ordet. Regnskabet
har kunnet læses på klubbens hjemmeside. Ulrik gennemgik herefter regnskabet i
hovedtal.
Årets resultat før finansielle poster (renter, afskrivning og kursregulering) blev på kr.
1.027.830 mod budgetteret 1.296.186. Udsvinget skyldes primært, at vi har fået ca. kr.
200.000 mindre i kontingentindtægter og ca. kr. 50.000 mindre i sponsorindtægter.
Udgiftssiden har været stort set som budgetteret, hvilket primært skyldes, at

underudvalgene har været gode til at spare, da der har været en del ekstraudgifter ifm.
den ekstreme tørke.
Den mindre kontingent skyldtes blandt andet, at der i 2018 har været ekstraordinært
mange straksudmeldelser pga. dødsfald, flytninger og kritisk sygdom.
Ulrik Ankerstjerne gennemgik de enkelte udvalg og herunder blev det bl.a. nævnt, at der er
lavet en ændring i turneringsindtægten, således det kun har været nettoindtjeningen, der
kan ses i regnskabet. Dette giver en nedgang i både indtægter og udgifter på ca. kr.
250.000.
Ulrik Ankerstjerne pointerede, at der på de ti årlige bestyrelsesmøder, er meget fokus på
at overholde vedtagne budgetteret. Klubbens kasserer Rene Boesen gør i den forbindelse
en kæmpe indsats således alle overholder de indgåede aftaler, og retter ind, når der er
behov.
Slutteligt betegnede Ulrik Ankerstjerne årets resultat som tilfredsstillende. Vi har
konsolideret os med ca. 200.000, vi har udbetalt ca. 240.000 til indskudsbeviser, vi har
afdraget realkredit med ca. 500.000 og vi har nedbragt vores kassekredit.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til regnskabet.
Medl 1071, Steen Lishmann, spurgte til de mange udmeldte, og om der var en speciel
grund til dette.
Ulrik Ankerstjerne svarede på dette. De 27 straksudmeldte, var helt ekstraordinært
mange, hvorfor det også var taget med i regnskabsfremlæggelsen. Derudover har vi mistet
flere medlemmer med forholdsvis kort medlemshistorik. Denne gruppe vil fremadrettet få
ekstra fokus, således de hurtigere integreres og hurtigere finder spillepartnere.
Medl. 782, Svend Knudsen, spurgte til det store fald til Davies Golf fra 2017 til 2018 (fra
770.000 til 150.000).
Ulrik Ankerstjerne svarede på dette. Det store fald skyldes omlægning fra retainerfee til
lønkroner. Herved spares der en del moms, ligesom Davies Golf ved omlægningen fik
flere opgaver, da de nu blev ansat. De 150.000, der blev betalt 2018, var en enkeltstående
betaling, da denne konverteres til lønkroner i budgettet for 2019.03.14
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, der herefter blev
enstemmigt vedtaget.

Ad4) Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag

Ad5) Forslag fra medlemmerne
Der var indkommet et forslag fra medlem 1071, Steen Lishmann.

Starte skiftevis fra hul 1 og hul 10, således at ulige uger startes der fra hul 1 og i lige
uger fra hul 10. Dette gældende fra åbning til sidste søndag i maj og igen fra oktober
til banens lukning.
Steen Lishmann’s begrundelse: Fra åbningen af sommergreens starter alle private
runder fra hul 1 i ulige uger og fra hul 10 i lige uger. Det gør de frem til sidste
søndag i maj, hvorefter alle privatrunder starter fra hul 1 frem til første mandag i
oktober. Herefter starter alle privatrunder igen fra hul 1 i ulige uger og fra hul 10 i
lige uger frem til lukningen af sommergreens.
Forslaget er et forsøg på at mindske belastningen af banen og specielt greens, som i
starten af sæsonen er mærkbare mere ujævne på de første ni huller og græsset derfor
heller ikke har samme tæthed som på greens på de sidste ni huller.
Det vil også være en hjælp til de medlemmer, som kun kan eller vil spille ni huller pga.
arbejde og andet samt de nye ”kaniner”, som i starten af deres golfliv sjældent får
spillet de sidste ni huller.
Mit forslag er tænkt som et forsøg i 2019 sæsonen, hvorefter det evalueres af
bestyrelsen og greenkeeperne.
Medl. 3420, Jesper Bjarnholt, stillede ændringsforslag, således at forsøget skulle
gælde for hele sæsonen.
Dirigenten forespurgte forslagsstiller om dette gav anledning til bemærkninger. Og
ændringsforslaget var i orden. Dirigenten konstaterede derfor, at det stillede forslag,
dermed ville gælde for hele sæsonen 2019.
Chefgreenkeeper Nicholas Juul Andersen oplyste på forespørgsel fra dirigenten, at
forslaget ikke ville give anledning til nogle plejemæssige problemer, og det kunne
endda vise sig at være en fordel, at presset på banen blev ligeligt fordelt, specielt på
teesteder og greens.
Baneudvalgsformand Flemming Borch, oplyste på forespørgsel fra dirigenten, at
baneudvalget havde drøftet forslaget, og udvalget mente, at det var værd at prøve det
af i 2019.
Medlem 2003, Margrethe Kristensen, mente, at det er meget irriterende, at spillere ikke
kan rette nedslagsmærker, og at dette ikke burde være en del af debatten (da det blev
nævnt, at nedslagsmærker ved ændringen blev ligeligt fordelt på forni og bagni).
Generalforsamlingen vedtog herefter enstemmigt det stillede forslag med ændring til at
gælde hele sæsonen 2019 og ikke som først foreslået på udvalgte tidspunkter.

Ad6) Budget for 2018 og fastlæggelse af medlemskontingent
Dirigenten orienterede forsamlingen om, at budgetfremlæggelsen og forhøjelse af
kontingent hænger sammen således, at hvis budget vedtages, så er kontingentforhøjelsen
samtidigt vedtaget.

I fravær af kasserer René Boesen fik næstformand Ulrik Ankerstjerne ordet. Han
fremlagde årets budget, som opererer med et samlet overskud på 907.606 kr. og efter
renter på 707.606 kr. Vi forventer en kontingentindtægt på næsten 8 mio. og et
medlemstal på 1075, hvilket er en lille nedgang. Sponsorindtægterne er sat til plus 1,08
mio. kr., og samlet budgetteres der med indtægter på i alt 10.182.130 kr. I indtægterne er
indeholdt kontingentforhøjelse på 200 kr. til voksne, 100 kr. til ungseniorer, 150 kr. til
langdistancemedlemmer og 50 kr. halvårligt til juniorer. Samtidigt pointerede Ulrik
Ankerstjerne på det kraftigste, at kontingentet for voksne skal falde med 300 kr. fra år
2020, da klubbens bunkerprojekt er færdigt med udgangen af 2019.
På udgiftssiden er den største post banen med 4,8 mio. kr. og lønninger til det samlede
personale på 4,4 mio. kr. Som nævnt under regnskabet, så er engangsvederlaget til
Davies Golf på 150.000 kr. konverteret til lønkroner.
Der er primo 2019 lavet en låneomlægning af vores realkreditlån, der dels har givet et
kapitalindskud til kassekreditten, og dels har nedbragt den årlige rente og afdrag. Det gør
os i stand til at se trygt på de nærmeste år, da vi har en væsentlig forbedret likviditet.
Ulrik Ankerstjerne oplyste, at bestyrelsen igennem længere periode har haft følgende
målsætning med at have forholdsvis store overskud: 200.000 kr. til renter, 250.000 kr. til
løbende betaling af indskudsbeviser, og afdrag realkredit på 350.000 kr. (tidligere over en
halv million). Dette giver et behov til overskud på minimum 800.000 kr.
I budgettet 2019 er der oprettet en ny post i økonomiudvalget. Den hedder ”ikke
budgetterede udgifter” og er på næsten 400.000 kr. Denne post er tænkt som en buffer,
der kan dække alle de ekstraordinære udgifter, der kommer. F.eks. var tørkeperioden
rigtig dyr, og der kan tænkes mange andre scenarier, hvor denne post kan benyttes.
Herefter var budgetfremlæggelse og kontingentforslag gennemgået, og dirigenten spurgte
forsamling om eventuelle spørgsmål.
Medlem 1312, Ian Hollins spurgte om hvorfor der i budgettet ikke var budgetteret med
udmeldte.
Ulrik Ankerstjerne forklarede, at medlemmer ikke kan melde sig ud før tidligst 31. marts
2020, hvorfor det ikke er relevant for budget 2019. Og straksudmeldelser er med i skønnet
over næste års samlede medlemstal.
Dirigenten forespurgte om yderligere kommentarer. Da dette ikke var tilfældet blev
forsamlingen spurgt om de kunne godkende budgetforslag. En stor akklamation gjorde, at
budget 2019 med kontingentforhøjelse blev erklæret godkendt.
Medlem 1312, Ian Hollins tog ordet, idet han ønskede en skriftlig afstemning om
kontingentforhøjelsen.
Dirigenten forklarede, at budgettet med kontingentforhøjelse var godkendt, og ønsket om
skriftlig afstemning per efterkrav kun ville blive imødekommet såfremt minimum 25 % af de
fremmødte ønskede dette. Dirigenten bad herefter forsamlingen om at tilkendegive med
gule stemmesedler, hvis de kunne stemme for budget med kontingentforhøjelse.
Budget og kontingent blev herefter med stor majoritet godkendt.

Ad7) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag om ændringer.

Ad8) Valg af formand
Johnny Twile blev valgt for endnu en toårig periode uden modkandidater.

Ad9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten spurgte om der udover kasserer René Boesen og bestyrelsen forslag til nye
bestyrelsesmedlemmer Michael Veile Jensen og Jan Madsen var andre mulige emner.
Medl. 506, Poul Erik Gjerka foreslog medl. 2003, Margrethe Kristensen, da det ville pynte
med en kvinde i bestyrelsen.
Dirigenten forespurgte Margrethe om hun ønskede at modtage valg. Dette var ikke
tilfældet og da der ikke var andre forslag blev kasserer René Boesen, Michael Veile
Jensen og Jan Madsen valgt for en toårig periode.

Ad10) Valg af suppleant til bestyrelsen
Jørgen Jacobsen blev valgt for en etårig periode uden modkandidater.

Ad11) Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab blev genvalgt.

Ad12) Eventuelt
Medl. 427, Leif Helstrup takkede bestyrelsen for et fantastisk godt stykke arbejde. Dog
havde han et stort ønske for fremtiden og det var en ny og tidssvarende vaskeplads, der
passer til årstider og antal medlemmer.

Referenten fremviste planche med nyt bookingsystem efter overgang til differentierede
priser. Systemet oplyser priser på bookingen, men prisen falder bort, når der bookes med
mindre det er green fee gæster.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for usædvanlig god ro og
orden. Formanden fik herefter ordet til en afsluttende kommentar.
Formanden takkede for fremmødet og for generalforsamlingens opbakning til
bestyrelsens arbejde. Han takkede endvidere for valg.
Mht. vaskeplads, så er det med i bestyrelsens planer.

Og så arbejder bestyrelsen med en noget tidligere åbning end normalt og håbet og troen
går på første weekend i april.
Generalforsamling slut.

For referatet Torben Ehlers

Dragør 13. marts 2019

________________________________________________________________________
Johnny Twile
Fmd.

Leif Ingersholm
Dirigent

