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DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen 

a. Ingen forslag 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

a. Forslag fra medlem 567, Allan Jensen 

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent, samt indskud 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af formand 

Johnny Twile, formand   (modtager genvalg) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 
Carsten Ardilsø     (modtager genvalg) 
Michael Veile Jensen    (modtager genvalg) 
Jan Madsen      (modtager genvalg) 

10. Valg af suppleant 
Malene Hansen    (modtager genvalg) 

11. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller valg af TT Revision, statsaut. revisionsselskab  

12. Eventuelt 

 

Der var 83 medlemmer til stede, samt 64 fuldmagter. 

 

Ad1) Valg af dirigent 

Formand Johnny Twile bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden startede med 
at bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for Martin Borg Larsen, som 
desværre ikke skal spille med mere.  

Han foreslog på bestyrelsens vegne Henrik Dietz som dirigent. Denne blev valgt 
enstemmigt.  

Henrik Dietz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og beslutningsdygtig.    

 



Ad2) Bestyrelsens beretning 

 

Dirigenten gav ordet til formand Johnny Twile, der fremlagde beretning om klubbens 
virksomhed i det forgangne år. Beretning er lagt på klubbens hjemmeside, hvor den kan 
læses i sin helhed.  

-oOo-  

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer 

til beretningen. 

Medlem 2678, Thomas Bøhm, roste alle, der yder en indsats for Dragør Golfklub. Og 

bakkede op om henstillingen til at medlemmerne følger regler for booking. Spurgte til om, 

hvilke tiltag, der vil blive taget overfor medlemmer, der booker tider og ikke møder op? 

Såkaldte no show. 

Formand Johnny Twile oplyste, at det i første omgang krævede en afdækning af 

problemet via banekontrol. Der er netop indført en starterfunktion, der bl.a. skal stå for 

denne afdækning. Samtidig er en del af problemet vores store medlemsskare, der 

selvfølgelig vil spille så meget golf som muligt. Der er indført medlemsstop og venteliste, 

og det vil være et område med fokus på. For hvor mange skal vi være. Og vi skal ikke 

være væsentlige flere. 

-oOo- 

 

Medlem 782, Svend Knudsen spurgte, hvad formanden mente med, at vi ikke skal være 

væsentlig flere medlemmer? 

Formand Johnny Twile svarede, at det er en balance, hvad ”ikke væsentligt flere” er. 

Sidste år var bestyrelsen usikker på, hvad pandemien ville betyde på udmeldelser, hvorfor 

alle der ville starte med golf, kom ind. Formanden gav ordet videre til næstformand Ulrik 

Ankerstjerne, der beskrev, hvorledes medlemsstrategien er. Ved sæsonstart skal vi være 

1000 voksne medlemmer. I løbet af sæsonen melder ca. 90 medlemmer ind. Og det 

passer nogenlunde med den afgang, der er, hvorfor næste sæson igen starter med 1000 

voksne. Som nævnt var bestyrelsen usikker på pandemiens betydning. Der kom rigtig 

mange medlemmer ind og færre udmeldelser. Det gjorde, at vi ved sæsonstart var ca. 60 

flere end de 1000. Med det igangsatte medlemsstop vil vi formentlig være 1000 ved 

sæsonstart 2022. 70 juniorer og 40-50 drageunger. Og så passer tallene igen.  

-oOo- 

Medlem 2031, Svend Erik Larsen spurgte til status på 9 nye huller, vand, og klubhus, da 

der nu er gået 7½ måned siden sidste ”generalforsamling og sommermøder”. Spurgte 

samtidigt til den nogen gange hårde og nedladende tone på Facebook, samt klubbens 

kommunikationspolitik. 



Formand Johnny Twile oplyste, at 9 nye huller ikke er muligt indenfor en overskuelig 

fremtid. da det ikke er muligt at skaffe jordarealer. Ikke lagt på hylden, men afventer 

muligheder. 

Baneudvalgsformand Jørgen Jakobsen oplyste, at der er sendt en samlet ansøgning 

vedr. boring, træer, klubhus og nye søer til kommunen. I første omgang fremsendt samlet 

efter ønske fra Dragør Kommune. De har nu vendt tilbage og bedt om særskilte 

ansøgninger på de 4 områder. Netop haft møde med plan og teknik, der er positive. Der 

skal laves tegninger af søerne med præcis udformning. Der skal laves prøveboring for at 

lave analyse af vand. Så arbejdet med de særskilte ansøgninger i gang. Og nogle af 

ansøgningerne har en lang tidshorisont. 

Klubhusudvalgsformand Nicolaj Lyck oplyste, at planerne om tilbygning til klubhus, 

kræver en ændring og udvidelse af byggefelt. Hvis denne tilladelse gives, så skal der laves 

en høring og derefter kan der laves en ansøgning om byggetilladelse. Dernæst nedsættes 

et udvalg, der skal lave en plan og en præsentation til godkendelse på en 

generalforsamling. Så formentlig en tidshorisont på 2 år. 

Formand Johnny Twile svarede på spørgsmålet vedr. kommunikation. Både bestyrelse 

og ansatte bestræber sig på at være åbne om alle emner. Det foregår på sommermøder, 

på terrassen, møder med KIKerne. Kontoret sender jævnligt e-mail, og der orienteres via 

Facebook, som er tidens trend. Det er ikke alle, der er på Facebook, men det er en meget 

nem og hurtig måde at kommunikere på. 

Vedr. tonen på Facebook, så er naturligvis ærgerligt. Bør være en opgave for alle at 

adressere de personer, der ikke kan tale ordentligt. 

-oOo- 

Medlem 3455, Bo Holm opfordrede til, at vi investerer i vores ungdomsafdeling, da en 

junior i snit tilfører 1½ voksen. Mente vi har en flaskehals, da klubbens chefpro John 

Davies ikke kan overkomme opgaven med at træne alle juniorer alene. Opfordrede til, at 

man tilkøbte andre trænere i lighed med andre sportsgrene, da der ikke har træningstider 

nok.  

Sportsudvalgsformand Lars Jensen, oplyste, at det er korrekt, at John Davies ikke kan 

arbejde i døgndrift. Derfor er proelev Mikkel Lyck ansat. John har rigtig mange opgaver. 

Prøvemedlemmer, begyndertræning, gratis klubtræning mm. Ikke tilhænger af at tilkøbe 

trænere udefra. Dette ville heller ikke være i overensstemmelse med kontrakten med 

John, da det ifølge hans kontrakt er hans område. Håber ansættelsen af Mikkel kan 

hjælpe.   

-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 

Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer Carsten Ardilsø.  

Året blev i den grad præget af den verdensomspændende pandemi. Budgettet for 2020 

blev hurtigt uaktuelt, og vi valgte derfor i marts at revidere budgettet i forhold til det 

aktivitetsniveau vi alle sammen så ind i. Budgettet blev hurtigt omdøbt corona-budget og 

det forventede resultat blev reduceret til t.kr. 376. 

Men som sagt på den ordinære generalforsamling2020 tilbage i oktober, så blev året – i 

hvert fald fra et økonomisk synspunkt – ikke så slemt som det kunne frygtes. 

Baggrunden er, som nævnt i årsberetningen: 

o 200 nye medlemmer, den største fremgang i mange år 

o Greenfeeindtægter steg i 2020 

o Sponsorindtægterne blev t.kr. 100 bedre en budgetteret 

Der føres fortsat en stram omkostningskontrol fra kontorets og bestyrelsens side, hvilket 

betyder der hver måned gennemgås faktiske udgifter op i mod budgettet. Og dette gav 

mulighed for at udvide med et ekstra toilet i restauranten og forbedre vores 

omklædningsforhold. 

Og derfor ender året med et resultat før afskrivninger på t.kr. 1.055, hvilket er t.kr. 679 

højere end det forsigtige corona-budget. 

Vores målsætning er at have et resultat før afskrivninger på omkring t.kr. 600, således der 

er til både afdrag på lån og indskudsbeviser, men dette skaber ikke på lang sigt en 

grobund for yderligere investeringer i banen, da vi både skal holde trit med den normale 

prisudvikling for omkostningerne og tænke forbedringer af banen ind. 

Balancen 

På aktiv siden kan det ses, at klubbens likvide beholdning er steget til t.kr. 1.903 fra t.kr. 

827 i 2019, delvist på grund af resultatet selvfølgelig, men også grundet statens 

hjælpepakker, hvor der udskydes betalinger til staten. 

På passiv siden ses at indskudsbeviserne fortsætter med at falde, nu til en forpligtelse på 

t.kr. 1.968. Samtidig ses den anden effekt at statens hjælpepakker, nemlig at ”andre 

skyldige omkostninger stiger” og at den nye ferielov også har sat sine spor på 

gældsforpligtelserne. 

Egenkapitalen er t.kr. 8.137 ud af en aktiv masse på t.kr. 22.614, hvilket giver en 

soliditetsgrad på knap 36 %, som er tilfredsstillende. 

-oOo-  

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var nogen spørgsmål til regnskabet. 

Medl. 1357, Jan F. Jakobsen, spurgte til, hvorfor der ikke var noter i det på den nye 

hjemmeside offentliggjorte regnskab. Mente at kommunikationen var blevet mere lukket.  



Kasserer Carsten Ardilsø mente, at det er det normale regnskab, der er offentliggjort på 

hjemmesiden. Men hvis dette ikke er tilfældet, så er det altid muligt, at gennemse det fulde 

regnskab på kontoret. Torben Ehlers, kontoret, kommenterede videre, at noterne ikke 

var med på regnskabet på hjemmesiden, og det er en ændring i forhold til tidligere og sket 

i forbindelse med implementering af den nye hjemmeside. Ved den første indkaldelse 

tilbage i marts var noterne med. Det fulde regnskab ligger i lighed med tidligere år til 

gennemsyn på kontoret.  

Formand Johnny Twile, anførte slutteligt, at bestyrelsen kigger ind i det og sørger for at 

det lægges op på samme måde som tidligere.  

Medl. 1312, Ian Hollins, spurgte før evt. afstemning om regnskab om det både var 

regnskab, budget og kontingent, der skulle godkendes. Dirigenten oplyste, at det kun er 

regnskab, da budget og kontingent behandles særskilt. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål, hvorefter regnskabet blev 

enstemmigt godkendt med klapsalver.  

Ad4) Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

Ad5) Forslag fra medlemmerne 

Forslag fra medlem 567 Allan Jensen. Vedtægtsændring af vedtægternes § 5, stk. 1 – 
Udmeldelse: Medlemskab er normalt bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan 
kun ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til 31. marts, dog i tilfælde af 
kontingentstigning eller anden form for ekstra indbetalinger til Dragør Golfklub skal det 
være muligt at melde sig ud af Dragør Golfklub, før kontingentforhøjelse eller ekstra 
indbetalinger kan træde i kraft. 
Medl. 567, Allan Jensen, motiverede forslag med, at medlemmerne skal kende udgiften 
for at være medlem i golfklubben.  

Formand Johnny Twile, anbefalede af tre grunde, at forslaget ikke vedtages. Ikke muligt 
at lægge budget, ingen øvre grænse på kontingentstigningen og sidst, så er det ikke noget 
tidspunkt, der begrænser udmeldelsesmuligheden. Men lovede, at bestyrelse vil arbejde 
for, at der sker udmelding senest 1. december og forslag til kontingentstigning. Det giver 
medlemmerne en måned til at melde sig ud. 

Medl. 1312, Ian Hollins, spurgte til, hvor der kun er et budget, da dette indeholder en 
eventuel stigning, der ikke er godkendt. Så foreslår fremlæggelse af to budgetter. Et med 
og uden kontingentstigning.  

Formand Johnny Twile, oplyste, at der er taget højde for dette i budgetplanlægningen. 

Medl. 2543, John Gronemann, mente, at hvis en foreningens generalforsamling vedtager 
en kontingentstigning, så er det en del af, at være medlem af en forening. 

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der ønskedes skriftlig afstemning, hvilket kræver 25 
% ønsker dette. Da dette ikke var tilfældet, blev der foretaget afstemning ved 
håndsoprækning. Da kun 3 stemte for, blev forslaget ikke vedtaget. 

 



Ad6) Budget for 2020 og fastlæggelse af medlemskontingent 

Dirigenten gav ordet til kasserer Carsten Ardilsø. Han gennemgik budget, samt 
bestyrelsen ønsker om kontingentstigning på 200 kr. for voksne, 150 kr. for langdistance 
og 100 kr. for ungsenior, junior og drageunger. Begrundede forslaget, at det er en naturlig 
følge, da alt andet stiger. Og klubben er nødt til at følge med tiden og være bæredygtig. 
Og klubben har en stor udfordring med at skaffe vand til banen. Og det er pt. 
førsteprioritet. 

Medl. 1312, Ian Hollins, spurgte om det ikke kunne være en ide at bruge metoden, der 
blev brugt til bunkerprojekt. Altså en midlertidig stigning, så længe projektet kører. 

Kasserer Carsten Ardilsø ønskede en varig stigning, da der hele tiden kommer projekter. 
Formanden Johnny Twile, oplyste, at 70 % af klubbens udgifter reguleres/stiger med 
minimum 2 % om året, der er en stigning vigtig. 

Medl. 782, Svend Knudsen, spurgte om, hvorfor der ikke sker en regulering af indskud. 

Næstformand Ulrik Ankerstjerne, oplyste, at det ikke er en farbar vej med midlertidig 
kontingentstigning, da der er en forskel på, at lave en sø, og lave bunker. Og indskud 
hører fortiden til. 

Medl. 1357, Jan Jakobsen, syntes det var et fint budget. Men kunne ikke forstå udgifter til 
sportsudvalg og sponsorudvalg stiger rigtig meget. 

Sponsorudvalgsformand Jan Madsen, forklarede at stigende sponsorindtægter giver 
stigende sponsorudgifter. Sidste år sparede vi rigtig meget, da der grundet pandemien 
ikke kunne holdes de normale arrangementer. 

Sportsudvalgsformand Lars Jensen, stigende udgifter, skyldes sammenlægning af flere 
underudvalg. Og sportsudvalget tager sig også af udgifter til driving range. 

Medl. 2031, Svend Erik Larsen, spurgte til opgørelsen over greenfeeindtægter og 
skabsleje. Virkede ikke rigtig. Kasserer Carsten Ardilsø, forklarede sammenhængen. 

Herefter kunne dirigenten konstatere at budget og kontingent 2021 var godkendt.  

 

Ad7) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

Ingen forslag om ændringer. 

 

Ad8) Valg af formand 

Formand Johnny Twile modtager genvalg. 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater. 

Medl. 2031, Svend Erik Larsen, tog ordet og meddelte, at han ligeledes stiller op til 
formandsposten. Han havde medtaget en præsentation, der blev vist på storskærmen. I 
overskrifter, så mente Svend Erik Larsen, at der var brug for en ny bestyrelse, da den 
nuværende ikke var opgaven voksen, den mangler respekt for klubbens vedtægter og 



klubbens generalforsamlingsbeslutninger. Sammensætningen afspejler ikke klubbens 
øvrige medlemsskare.  

Svend Erik Larsen benyttede herefter ca. 35 minutter til at gennemgå power point og 
herunder motivere sit kandidatur og sine ønsker for klubben.  

Medl. 46021, Jan Nørgaard, bad om ordet, at oplyste, at han har stor tillid til bestyrelsen 
og håber den fortsætter. Det er meget sjældent de får den anerkendelse de fortjener.  

 

Dirigenten fastslog, at der skal ske skriftlig afstemning, da der er tale om et personvalg. 
Gennemgik herefter, hvorledes dette skal foregå. Samtidig blev stemmeudvalg valgt, og 
det bestod af medlemmerne Henrik Bruun, Nicholas Er Lund, Joan Gronemann og 
Thomas Bøhm. 

Dirigenten meddelte, efter optælling af afgivne stemmer, at Johnny Twile blev valgt med 
stemmerne 122 mod 22 til Svend Erik Larsen.  

Dirigenten konstaterede, at der må være uddelt en fuldmagt for meget, hvorfor blev spurgt 
til om der skal laves ny afstemning. Dette ønskedes ikke. 

Formand Johnny Twile takkede for valget og opbakningen til bestyrelsen.    

 

Ad9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten gennemgik, hvilke medlemmer, der var på valg. Som nævnt i dagsorden, så 
modtager alle genvalg.  

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modkandidater, hvorfor alle blev genvalgt 

 

Ad10) Valg af suppleant til bestyrelsen 

Dirigenten oplyste, at Malene Hansen er villig til genvalg. Da der ikke var nogen 
modkandidater, blev Malene valgt.  

 

Ad11) Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med TT Revision, Statsautoriseret revisionsselskab. 
Godkendt med klapsalver. 

 

Ad12) Eventuelt 

Medl. 1357, Jan Jakobsen, spurgte hvorfor brevkassen er forsvundet på den nye 
hjemmeside. Best.medl. Michael V. Jensen, forklarede, at den ikke blev brugt, da det 
kun var 1 % af ”klikkene”, der var på brevkassen. Så det er valgt at Facebook benyttes i 
stedet. 



Medl. 3348, Martin Holm Jensen, syntes det er ofte, at der ikke er samlet bolde på 
Driving Range, ligesom skraldespandene tit er fyldte. Opfordrede til fokus på dette område 

Medl. 2626, Lis Astor, spurgte til hul 16. Første mounts træer og buske er meget 
generende fra tee 51. Chefgreenkeeper Nicholas, svarede fra salen, at der ville blive 
gjort noget ved det snarest. Lis fortsatte, at hun savnede svar på undersøgelsen i 
Golfspilleren i Centrum. Næstformand Ulrik Ankerstjerne svarede, at han ville lave 
udtræk fra Golfspilleren i Centrum og gennemgik meget kort et par resultater. Lis syntes 
vinterbane er blevet dårlig. Ønsker den gamle bane tilbage og gerne med bedre 
vedligehold. Og Lis glædede sig over boldrendetider snart er tilbage. 

 

Medl. 3348, Martin Holm Jensen, forslog, at der opsættes kaffeautomat, så man kan få 
kaffe mm. tidligt om morgenen i weekenden. Og foreslog også, at der fremadrettet skal 
foretages tilmeldingen via Golfbox. Det giver overblik, og mulighed for særskilte 
udsendelser til tilmeldte. Og måske også få at vide, hvem der stiller op. 

Dirigenten gav herefter formanden ordet for en afsluttende kommentar. 

Formand Johnny Twile takkede for fremmødet og det store engagement. Opfordrede 
medlemmer til at stille spørgsmål til bestyrelsen og kontoret fremover. Herefter takkede 
formanden og generalforsamlingen sluttede. 

 

 

For referatet Torben Ehlers 

Dragør 31. maj 2021 

Generalforsamling båndet og gemt i sin fulde længde. 


