
 
 

Fredensborg, 12. februar 2019 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Fredensborg Golf Club 

 
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 i Fredensborg Golf Club med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter. 
5. Forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Vedr. pkt. 3: 
Årsregnskab for 2018 ligger til gennemsyn i klubben i sekretariatets åbningstid fra en uge før 
generalforsamlingen. 
  
Vedr. pkt. 4: 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for 2019: 
 
Seniorer  8.100 kr.  

Ungseniorer  4.600 kr.  

Juniorer   1.800 kr. 

  

Bestyrelsens forslag til budget for 2019 ligger til gennemsyn i klubben i sekretariatets åbningstid fra en 
uge før generalforsamlingen. 
 

Vedr. pkt. 5: 
Bestyrelsen har ingen forslag 
 
Vedr. pkt. 6: 
Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag fra Ole Pflug: 
Baggrunden for forslaget er den fortsatte nedgang i indtægterne især grundet fald i medlemstallet. 

Når indtægterne svigter, er det vigtigt at kigge på udgifterne også. 

I budgettet for 2018 var der budgetteret med kr. 275.300 til Elite- og juniorarbejder, med en senior 

medlemsskare på 616 svarer det til ca. kr. 450 per medlem per år. Det er mange penge. 

En række af dem, der modtager træning med mere af dette budget, er ikke talenter, men mænd og 

damer i 30erne, 40erne, 50erne måske endda endnu ældre. 

Hvis vi kan fokusere pengene på mulige talenter – altså juniorer og ungseniorer, så kan vi frigøre 

penge til endnu bedre vedligehold af banen. 

Forslaget er derfor følgende: 

Bestyrelsen opfordres til et budget for Elite- og juniorarbejdet, der på årsbasis er svarende til kr. 250 

per fuldt betalende seniormedlem for samme budgetår. Kun junior og ungseniorer kan få del af dette 

budget. Seniormedlemmer, der deltager i træning mm., skal selv dække udgifterne forbundet hermed. 

Generalforsamlingen kan også blive enige om et andet ”måltal” end kr. 250. 

  

Vedr. pkt. 7 
Medlemmer af bestyrelsen er: 
 
Hans Boye Clausen, formand Ebbe Drehn, næstformand Ulla Plesner, honorær sekretær 
Per Møller, kasserer Michael Schmidt Nikolaj Drumm 
Ida Scheel   
 
Hans Boye Clausen, Per Møller og Michael Schmidt er på valg. Per Møller ønsker ikke genvalg, mens Hans 
Boye Clausen og Michael Schmidt er villige til genvalg.  
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Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Boye Clausen og Michael Schmidt og nyvalg af Lars Birkjær og Jens 
Seiffert. 
 
Vedr. pkt. 8: 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. v/ Hans Peter Jørgensen som revisor og genvalg af Henrik 
Sattrup som revisorsuppleant. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Ulla Plesner 
Honorær Sekretær 
 


