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Ad1) Valg af dirigent
Formand Johnny Twile bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på
bestyrelsens vegne Henrik Dietz som dirigent. Denne blev valgt enstemmigt. Samtidigt
takkede formanden den tidligere dirigent Leif Ingersholm for indsatsen gennem mange år.

Henrik Dietz takkede for valget og fastslog, at der var mødt 77 stemmeberettigede
medlemmer op, og antallet af fuldmagter var 27.

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 Børge
Jensen, Mogens La Cour, Hanne Gerhardt, Ejvind Fritzbøger og Preben Olsen.
-oOoFormanden oplyste, at det er første gang i klubbens historie, at generalforsamlingen
holdes udenfor Dragør kommune. Det skyldes naturligvis Covid-19, der har gjort det mere
end vanskeligt at få afholdt en generalforsamling. Formanden forklarede, at forsamlingen i
det væsentlige skal forblive siddende, og ved indlæg så skal dette foregå fra talerstolen.
Formanden forklarede, at beretningen ville bære præg af, at 2020 snart er ovre. Den
oprindelige beretning for klubbens virke 2019 har været offentliggjort siden marts. Det har
været en svær og udfordrende tid, hvor det hele tiden har været nødvendigt at tilrette,
hvordan vi spiller golf og hvordan vi er sammen i klubben. Betød bl.a. aflysning af
generalforsamling marts og senest september.
Det betød samtidigt, at det oprindelige budget, blev ændret til et mere forsigtigt Corona
budget. Og driften uden et godkendt budget har gjort, at der er passet på pengene, og
udvist særlig forsigtighed. Klubben stort set drevet som et forretningsministerium.
-oOoKlubbens tidligere forpagter skulle udskiftes. Formanden pointerede vigtigheden af at have
en velfungerende restaurant og for den sags skyld en velfungerende ProShop.
Klubhusudvalgsformand Nicolaj Lyck gjorde en stor indsats for at finde rette forpagtere.
Og bestyrelsen er meget tilfreds med valget af Nicholas og Andreas. De har skabt en
fantastisk stemning og de har haft stor succes med forskellige arrangementer. Specielt
fredagens grillfester har været en succes med op til 160 deltagere.
Forpagterne fik en rigtig dårlig start, da deres catering med 600 daglige kuverter stort set
lukkede ned, da Coronaen ramte landet. Men det er godt i gang igen. Det har været vigtigt
for bestyrelsen at bakke op om forpagterne i denne tid. Og der er stor tilfredshed med
forpagterne. Og dette på trods, at der løbende kommer diskussioner om prisniveau og
kvalitet.
Formanden konkluderede, at forpagterne med de udfordringer, der har været, har været
en kæmpe succes.

-oOo-

Formanden gennemgik bestyrelsens sammensætning med kun 7 medlemmer. Tidligere
baneudvalgsformand Flemming Borch var udtrådt af bestyrelsen midt i en valgperiode, da
han ikke kunne se sig selv, som en del af den ny struktur. Formanden takkede Flemming
Borch for et kæmpe arbejde gennem mange år, og der blev uddelt klapsalver og en flaske
gin. Flemming Borch blev erstattet af den daværende bestyrelsessuppleant Jørgen
Jakobsen, der samtidigt blev konstitueret som formand for baneudvalget.
Kasserer Rene Boesen var ligeledes stoppet udenfor tur, da hans civile arbejde krævede
fuld opmærksomhed. Hans plads skulle have været erstattet ved generalforsamlingen i
marts. Den blev aflyst, og der var ikke flere suppleanter, hvorfor næstformand Ulrik
Ankerstjerne overtog rollen som kasserer.
Formand for informationsudvalget Ejvind Fritzbøger afgik ved døden i august. Og stadig
ikke flere bestyrelsessuppleanter, hvorfor bestyrelsen efter denne hændelse var
repræsenteret af de nuværende 7 medlemmer.
Formanden var glad og stolt over at stå i spidsen for en bestyrelse, der arbejder for at gøre
Dragør Golfklub til et fantastisk sted. Der bliver arbejdet benhårdt med visioner og planer
for fremtiden. Dette for at sikre, at klubben bliver et sted for alle. Og klubben har flere end
1100 aktive, der alle har en holdning og forventning om en klub, der passer til dem. Vi har
nu en af de største juniorafdelinger i Danmark. Vi har Drageunger helt ned til 4 år. En
fantastisk ting at være en del af.
Formanden pointerede, at bestyrelsen ønskede en golfklub for alle. Det skal ikke være
dyrere, og det skal ikke være smartere, men det skal være et sted, hvor vi spiller golf på
den bedst mulige bane, vi kan opnå. Og der skal være tilgængelighed for alle.
I indeværende sæson er der spillet ca. 20 % flere runder. Det er dette, der er med til skabe
en ide om at få flere huller og større klubhus. Formanden håber, at alle vil deltage i denne
debat og komme med input med åben pande, og ikke anonymt, da dette ikke bringer os
videre i en konstruktiv dialog. Og debatten er vigtig, da det i sidste ende er medlemmerne,
der skal være med på ideerne, da det er store investeringer, der er tale om. Så alle
beslutninger vil i sidste ende være underlagt en generalforsamlingsbeslutning.
Senere skal vi have valgt en ny bestyrelse, så den igen bliver fuldtallig. På valg er Nicolaj
Lyck, Lars Jensen, Ulrik Ankerstjerne og Jørgen Jakobsen, der alle modtager genvalg.
Derudover skal Ejvind Fritzbøger erstattes. Og så skal Rene Boesen erstattes frem til
næste generalforsamling marts 2021. Bestyrelsen har søgt efter nye emner. Og foreslår
Carsten Ardilsø og Heidi Ungermann som nye bestyrelsesmedlemmer. Derudover skal der
vælges en suppleant og her foreslår bestyrelsen Malene Hansen. De vil senere blive
præsenteret.
-oOoFormanden sluttede herefter af med at takke forsamlingen for lydhørhed.

-oOoDirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var nogen spørgsmål.

Medlem 2031, Svend Erik Larsen spurgte først til om generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
Og derefter spurgte han til status på sommermødet, hvor tre store og dyre emner var med.
Nye golfhuller, nyt klubhus, og vandmangel. Savner konkrete planer og konkrete tal på
belastning. Hvorfor er der ikke meldt noget ud? Dette burde gøres inden valg af
bestyrelse. Og ikke på et efterfølgende sommermøde.
Savner også en plan for den kommende vinterbane, der da han sad i baneudvalget, lå klar
i august måned.
Og synes også, at der skal være plads til at komme med negativ kritik. Føler altid dette
bliver taget ilde op. Bør tages positivt op, da ting af den vej kan forbedres.
Formand Johnny Twile var glad for at medlemmet havde læst på indkaldelsen til det
efterfølgende sommermøde, hvor de fleste af emnerne med nye golfhuller, nyt klubhus og
mere vand, er på dagsordenen og til debat.
Medlem 2031, Svend Erik Larsen, var ikke tilfreds med svaret, og mente, at der havde
været god tid til at komme med konkrete planer. Og mente ikke bestyrelsen kunne afvente
valg, og så komme med planer efterfølgende.
Formand Johnny Twile, oplyste endnu en gang, at planerne kommer under det
afsluttende sommermøde.
Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og den på trods af
Coronareguleringer var beslutningsdygtig.
-oOo-

Medlem 108, Jens Tholstrup, bad om ordet. Han henstillede til, at dagsordenen blev
fulgt, da der indtil nu ikke havde været andre emner oppe end det, der normalt hører til
under punktet eventuelt.
Dirigenten orienterede om, at formandens beretning giver en vis frihed for formanden til at
tale om de emner formanden finder relevant. Formanden enig i, at beretningen kom vidt
omkring, hvilket skyldes omstændigheder forårsaget af Corona.
-oOo-

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter
beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen, der kvitterede med
klapsalver.

Ad3) Fremlæggelse af regnskabet

Kasserer og næstformand Ulrik Ankerstjerne fik ordet. Regnskabet har været på klubbens
hjemmeside siden primo marts. Regnskabet er revideret af Deloitte og underskrevet uden
nogen anmærkninger. Ulrik gennemgik herefter regnskabet i hovedtal.
Årets resultat før finansielle poster (renter, afskrivning og kursregulering) blev på kr.
952.386 mod budgetteret kr. 907.660. Og efter finansielle poster blev årets nettoresultat
kr. 685.781.
Største ændring på indtægtssiden er et lille fald i sponsorindtægter. Skyldes primært nyt
sponsorudvalg, der lige skal indkøres.
På udgiftssiden er budgetreserven sat i 0 kr., mod budgetteret 391.000 kr. Reserven er
brugt, men flyttet til de udvalg, der har brugt dem. Og de blev brugt til afslutning af
bunkerprojekt, skifte mellem hul 1 og 10, forbedret vaskeplads, gaskedel, mindre
ombygning, og hjertestarter.
Bunkerprojektet, hvor der var afsat 300 kr. pr. medlem over 5 år i alt 1.533.000 kr., er nu
færdigt.
Der er over 5 år totalt brugt 1.828.672 kr., hvilket er ca. 295 ts mere end budgetteret.
Merforbruget fundet i driften.
Renteudgiften var 66 ts højere en budgetteret. Skyldes kurstab i forbindelse med en
låneomlægning.
Balance er tæt på 22 millioner og klubbens egenkapital er på næsten 7.4 million.
Ulrik Ankerstjerne sluttede af med at ytre stor tilfredshed med regnskabet. Vores likviditet
er sund og vi har råd til at betale vores gæld af med 300ts og indskudsbeviser med 200ts.
Dette giver et krav til klubbens overskud på en halv million, hvis vi ikke skal forringe vores
likviditet.
-oOoDirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet, der herefter blev
enstemmigt vedtaget.

Ad4) Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag

Ad5) Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag

Ad6) Budget for 2020 og fastlæggelse af medlemskontingent
Ulrik Ankerstjerne fik igen ordet. Han startede med, at nævne at kontingent behandles
samtidigt med budget.

Bestyrelsen foreslog kontingent for voksne nedsat fra 6.900 kr. til 6.600 kr. Oprindelig var
der lagt op til en forhøjelse på 200 kr. til fremtidige investeringer.
Medlemsudvikling gennemgået. Og medlemsantal har stort set været den samme de
sidste 4 år. Og siden 2015 er vi steget 200 kr. i kontingent, hvilket må siges at være
enestående.
Der var oprindeligt lavet et budget tilbage i marts, men dette blev revideret, da Corona tog
sit indtog. Budgettet har derfor fået navnet C-budget.
Indtægter falder med ca. 450 ts. Skyldes justeringen på 300 kr. i kontingent og en forsigtig
tilgang til greenfee indtægter, da vi ikke vidste, hvad Corona ville bringe. Klubbens nye
simulator er sat til en indtjening på 30 ts. Men er nok langt højere.
På udgiftssiden er der lavet en budgetreserve på 400ts. Derudover er der tilført 430.000
kr. til baneudvalget. De skal gå til fairwayrenovering, nye stier og overgange, baneudstyr,
nye maskiner og nye sprinklere/træer.
Sportsudvalget er steget en anelse, hvilket skyldes ansættelse af en proelev.
Det giver et samlet resultat på 376.641 kr., hvilket gør, at vi må trække lidt på likviditeten,
så vi kan betale afdrag på lån og indskudsbeviser, hvor vi normalt skal bruge tidligere
nævnte 500ts.
Ulrik Ankerstjerne nævnte som afslutning, at vi havde været mere end forsigtige med
budgetplanlægningen grundet Corona. Det reelle resultat bliver meget bedre, men det
kunne ingen vide, da den usikre tid startede tilbage i marts.
-oOo-

Herefter var budgetfremlæggelse og kontingentforslag gennemgået, og dirigenten
konstaterede, at der ikke var spørgsmål. Budget herefter taget til efterretning.

Ad7) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag om ændringer.

Ad8) Valg af formand
Ikke på valg

Ad9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten gennemgik, hvilke medlemmer, der var på valg. Som nævnt i dagsorden, så
modtager alle genvalg.
Bestyrelsen foreslog Heidi Ungermann som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år (Ejvind
Fritzbøger’s plads) og Carsten Ardilsø som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år (Rene
Boesen’s plads). De blev begge præsenteret.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre emner til bestyrelsen. Da dette ikke var
tilfældet blev alle valgt uden modkandidater som følger:
Ulrik Ankerstjerne, Lars Jensen, Jørgen Jakobsen, Nicolaj Lyck og Heidi Ungermann frem
til generalforsamling marts 2022 og Carsten Ardilsø frem til generalforsamling 2021.

Ad10) Valg af suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Malene Hansen som ny suppleant til bestyrelsen. Hun beskrev sig
selv. Da der ikke var nogen modkandidater blev Malene Hansen valgt som suppleant frem
til generalforsamling marts 2021.

Ad11) Valg af revisor
Ulrik Ankerstjerne foreslog på bestyrelsens vegne TT Revision som ny revisor. Blev
begrundet med, at Deloitte de sidste 5 år, var kommet med nye revisorelever, der hver
gang skulle sættes ind i, de særlige forhold, der gælder for en forening. Dette har givet
anledning til ekstraarbejde for kontoret. Ændringen vil også give en besparelse. Dirigenten
konstaterede, at TT Revision blev valgt enstemmigt.

Ad12) Eventuelt
Medl. 782, Svend Knudsen, spurgte til, hvorfor bestyrelsen kun var 7 medlemmer.
Formanden forklarede sammenhængen endnu en gang, som nævnt tidligere i referatet.
-oOo-

Medl. 488, Vibeke Valbjørn, spurgte til medlemmernes opførsel på banen. Herunder de
nye, hvis opførsel og etiketteforståelse er under niveau. Måske alle kunne trænge til en
opfrisker.
Formanden oplyste, at det er noget, der arbejdes med hele tiden. Vi kan alle trænge til en
gennemgang og opfriskning af regler. Lars Jensen, formand for regel – og
etiketteudvalg supplerede med, at der i øjeblikket planlægges temadage henover
vinteren i lighed med introduktion af de nye regler i 2019. Og fokus er handicapregler og
opførsel, samt andet, der bør have interesse for medlemmer.
-oOoMedl. 3247, Søren Knudsen og medl. 1115, Sara Nielsen spurgte begge til, hvem der
havde besluttet, at green fee billetter til frivillige kun gælder et år. Og der står ikke på de
gamle, hvornår de udløber.
Formanden forklarede, at ideen med green fee billetterne var, at de skal bruges inden for
kort tid og til at introducere banen til nye spillere, og ikke til en form for hamstring. Hvis
nogen lå inde med gamle billetter, så kan der altid findes en løsning med kontoret.
Billetterne, der er udleveret de sidste 3 år, er påført udløbsdato.

-oOoMedl. 4348, Martin Holm Jensen, ønskede bestyrelsen skulle se på flere
medlemsordninger, herunder månedlig kontingentafregning og måske lavere kontingent til
begyndere, der kun benytter banen meget lidt, da de ikke kan gå ud, før de er under hcp.
49. Tårnbyborgere er hårdt ramt af coronalukning, da mange har/havde arbejde i
lufthavnen. Herunder en del golfere.
Formanden takkede for input. Vil være med i overvejelserne. Ulrik Ankerstjerne
supplerede med, at der altid kan laves en afdragsordning med kontoret.
Der er dog mange administrative udfordringer med differentieret kontingent eller
flexmedlemskab. Det har i øvrigt været på tale, at pålægge gebyr, såfremt
kontingentopkrævning ikke er tilmeldt betalingsservice.
-oOoMedl. 1071, Steen Lishmann, opfordrede til, at juniorerne blev inddraget i oprydning efter
træning og efter juniorlejre. Er ganske ofte rodet. Kulturen skal være: ”Ryd op”.
-oOoMedl. 2031, Svend Erik Larsen, opfordrede til, at baneudvalget prioriterede par 3 banen.
Den er i meget dårlig stand og green bør som et minimum vandes i tørkeperioder.
Jørgen Jakobsen oplyste, at det var en prioritering af vandforbrug, der gjorde, at greens
ikke blev vandet i en periode. Men det er et helt klart ønske, at par 3 banen bliver bedre.
-oOoMedl. 4348, Martin Holm Jensen, spurgte til om der ikke kunne laves en ordning, hvor
bagni kunne bruges, f.eks. når begynderne spiller om mandagen.
Nicolaj Lyck forklarede reglerne for indfletning.
-oOoDirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet. Han takkede for god ro
og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

For referatet Torben Ehlers
Dragør 15. oktober 2020

