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Referat af ordinær generalforsamling i Fredensborg Golf Club d. 27. februar 2019 kl. 
19.00 

1. Valg af dirigent 

Formanden, Hans Boye Clausen, bød velkommen og foreslog advokat Jes 
Rosenvinge som dirigent, hvilket blev tiltrådt af generalforsamlingen.  
Jes Rosenvinge konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. Jes Rosenvinge gennemgik herefter den udsendte dagsorden 
punkt for punkt, og foreslog i den forbindelse, at dagsordenens pkt. 2,3 og 4 
(beretning, fremlæggelse af regnskab, forelæggelse af budget og godkendelse 
af medlemskontingenter) blev behandlet under et, så spørgsmål hertil først blev 
stillet efter bestyrelsens gennemgang. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette 
forslag. 
Der deltog 115 stemmeberettigede medlemmer, og 14 medlemmer var 
repræsenteret ved fuldmagt. 
 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formanden, Hans Boye Clausen, aflagde beretning om klubbens virksomhed. 
Beretningen er offentliggjort på klubbens hjemmeside d. 12. februar 2019. 
Formanden omtalte kort klubbens økonomiske resultat, der viser et overskud 
på 86 tkr. mod et budgetteret underskud på godt 300 tkr. Hertil kommer et 
kurstab på 950 tkr., der er opstået i forbindelse med låneomlægningen ved 
rekonstruktionen. Kassereren vil komme yderligere ind på denne del under den 
senere gennemgang af regnskabet.  
Antallet af aktive medlemmer er for første gang siden 2013 øget, men 
formanden understregede det nødvendige i, at klubben fortsat får flere 
medlemmer, hvilket er højeste prioritet for bestyrelsen, men også en opgave 
for alle medlemmer. Foreløbige planlagte aktiviteter er en Introduktionsaften d. 
20. marts, Golfens Dag d. 28. april og generelt en øget indsats på de sociale 
medier.  
Klubbens deltagelse i Kongegolf har været positiv, og samarbejdet vil fortsætte 
i 2019. Spilleperioden udvides til 1. maj – 31. oktober, og de øvrige klubbers 
Par 3 baner indgår i konceptet. Det er fortsat ikke muligt at booke tider i 
Hornbæk i weekends, men der er dog åbnet for 6 greenfee tider pr. dag, som 
kun kan bookes ved henvendelse til kontoret i Hornbæk. I den forbindelse 
nævnte formanden at bestillingsreglerne i 2019 bliver ændret, så klubbens 
egne medlemmer kan booke tider 5 uger frem, mens greenfee spillere kun kan 
booke 4 uger frem.  
Fredensborgs indtægt på Kongegolf har i 2018 været 237 tkr. – til 
sammenligning var greenfee indtægten fra de 3 klubber 65 tkr. i 2017. 
Tilmelding til Kongegolf 2019 kan allerede ske i GolfBox.  
Derefter takkede formanden greenkeeperne, kontoret og proshoppen med 
Rikke og Robert, der alle har udført et stort arbejde for klubben i årets løb.  
Også restauranten har fungeret godt gennem hele sæsonen, og det er 



 

 

2 
 

rygtedes, at Cristine laver god mad til en fornuftig pris.  
I 2019 vil der blive afholdt 5 fredagsturneringer ”Spil og Spis”, hvor der spilles 
9 huller kl. 17 og fælles hygge med grillbuffet efterfølgende. 
Formanden omtalte de tilbud, der vil blive givet til nye medlemmer, begyndere 
såvel som øvede golfspillere.  Der vil blive uddelt flyers med invitation til 
Introduktionsaften d. 20. marts. Tilbuddene kan ses på hjemmesiden.  
Endelig takkede formanden for de gaver, medlemmerne havde givet til klubben, 
så klubben får mulighed for en momsrefusion. Kravet for at blive godkendt som 
berettiget til at få andel i en momsrefusion, er at mindst 100 medlemmer giver 
en gave på mindst 200 kroner. Dette mål blev hurtigt nået, og FGC er blevet 
godkendt af Skat til at få refunderet en del af momsen. Størrelsen af refusionen 
kendes ikke før til sommer. I øvrigt gjorde formanden opmærksom på, at det er 
muligt at få skattefradrag for gaven, og at det derfor vil være muligt at give en 
gave på 350 kroner med samme økonomiske effekt, men til større glæde for 
klubben. Vi vil gentage opfordringen i 2019, og her gøre opmærksom på 
skatteeffekten.  
Formanden sluttede sin gennemgang med en opfordring til at tage godt imod 
nye medlemmer og bruge restauranten, så vi fortsat kan have en 
velfungerende restaurant.  
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og  

4. Forelæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter 

Kassereren, Per Møller gennemgik regnskab, budget og forslag til kontingenter.  
De væsentligste afvigelser på indtægtssiden hidrører fra den af formanden 
nævnte ekstra indtægt på Kongegolf, samt en besparelse på baneudgifterne, 
der skyldes den meget tørre sommer.  
Afskrivningerne er faldende, da det meste af maskinparken nu er leaset, og 
resten er gamle. De første leasede maskiner er efter leasingperiodens udløb 
købt for den nedskrevne værdi og har normalt derefter en række år tilbage i 
drift. Når leasingudgifterne reduceres, indkøbes nye maskiner normalt svarende 
til den udgåede leasingudgift efter en prioriteret udskiftningsplan. De nye 
leasingaftaler løber i op til 7 år.  
Kurstab i forbindelse med rekonstruktionen på knap 1 mio. kroner er taget 
direkte på egenkapitalen. Selv om rekonstruktionen blev igangsat i slutningen 
af 2017, kunne lånene i Nykredit først omlægges i 2018.  
Klubbens likvide beholdning består af forudbetalte kontingenter for 2019. Det 
fremlagte budget vil ikke tære på den likvide beholdning i væsentligt omfang.  
 
Per Møller gennemgik bestyrelsens forslag til kontingenter for 2019: 
 
Seniorer: 8.100 kroner 
Ungseniorer: 4.600 kroner 
Juniorer: 1.800 kroner  
 
Forsamlingen klappede af formandens og Per Møllers gennemgang. 
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Herefter gav dirigenten ordet frit. 
 
Frits Janum (medlem nr. 504): Spurgte hvorfor spilleperioden i Kongegolf 
kun var et halvt – og ikke et helt – år.  
Svar: Klubberne har forskellige åbningsperioder, så for ikke at belaste en bane, 
der fx åbner tidligere end de andre, unødigt har man indtil videre valgt at 
begrænse ordningen til den periode, hvor det kan forventes, at alle banerne er 
åbne som sommerbaner. 
 
Der var herefter ikke flere spørgsmål.  
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at regnskabet skulle godkendes ved skriftlig 
afstemning, hvis blot et medlem ønskede det. Da der ikke var kommentarer 
hertil og forsamlingen klappede, erklærede dirigenten regnskabet for godkendt. 
Det samme var tilfældet mht godkendelse af medlemskontingentet. 
 
 

Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens enstemmige 

tilslutning, at formandens beretning var taget til efterretning (pkt. 2), 

at regnskabet for 2018 var godkendt (pkt. 3), og at budgettet for 2019 

var taget til efterretning, og at forslaget til kontingenter for 2019 var 

godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 

6. Forslag fra medlemmerne 

Dirigenten læste forslag fra Ole Pflug op.  
Ole Pflug ønskede ikke at kommentere forslaget yderligere.  
Kassereren, Per Møller kommenterede forslaget på bestyrelsens vegne.  
Bestyrelsen støtter ikke Ole Pflugs forslag og står ved det fremlagte budget. 
Alle spillere, der får træning, yder en egenbetaling, der dog ikke dækker den 
samlede omkostning. Bestyrelsen opfatter juniorarbejdet som en del af 
fødekæden til nye medlemmer. Rent statistisk trækker hver junior ofte omkring 
1,5 senior til klubben. Derudover anser bestyrelsen det som en værdi, at man 
gennem juniorarbejdet er med til at udvikle unge mennesker. Fredensborg Golf 
Club er en sportsklub, der ønsker en eliteafdeling, og som der derfor bruges 
rimelige kræfter og penge til at holde i gang. Bestyrelsen ønsker derfor heller 
ikke at opdele spillerne i 2 grupper mht betaling.  
Per Møller viste udviklingen i udgifterne til junior- og elitearbejdet, der fra 2014 
til 2018 er reduceret fra 335 tkr. til 250 tkr – disse tal er reduceret med 
træningstilskuddet fra Kommunen. 
Træningstilskuddet ydes til spillere under 25 år. 
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Det fremlagte budget for 2019 er på 266 tkr. Med et forventet tilskud fra 
kommunen på 65 tkr. er nettobudgettet for 2019 på ca. 200 tkr, hvoraf ca. 160 
tkr. ydes til spillere under 25 år.  
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål fra salen. 
Jette Nødskou Olsen (medlem nr.  51350) spurgte, om ”sport har en alder” 
og henstillede i øvrigt til at bestyrelsesmedlemmerne rejste sig op, når de talte, 
og i øvrigt præsenterede sig, så nye medlemmer vidste, hvem der var i 
bestyrelsen.  
Per Møller bekræftede, at sport selvfølgelig ikke har en alder, og at alle var lige 
velkomne i klubben. Per forklarede yderligere, at talerne havde siddet ned for 
ikke at skygge for billedet på fjernsynet.  
Finn Langgaard (medlem nr. 51071) spurgte om der var budgetteret med 
gaver fra medlemmerne i 2019 og en evt. momsrefusion.  
Per Møller oplyste, at der var budgetteret med gaver for 25 tkr., og en refusion 
på 25 tkr. Per oplyste derudover, at vi ikke kender til størrelsen af en evt. 
refusion. Vi har hørt om refusion på 20 – 40 %, og at det er af et potentielt 
momsbeløb på ca. 400 tkr. 
 
Ole Pflug havde ikke yderligere kommentarer, og på forespørgsel fra dirigenten 
frafaldt Ole Pflug forslaget.  
 
Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig efterfølgende, og tog opfordringen 
til efterretning.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten oplyste, at Hans Boye Clausen, Per Møller og Michael Schmidt er på 
valg, og at Hans Boye Clausen og Michael Schmidt er villige til genvalg, mens 
Per Møller ikke ønsker genvalg. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår 
genvalg af Hans Boye Clausen og Michael Schmidt og nyvalg af Lars Birkjær og 
Jens Seiffert. 
 
Lars Birkjær og Jens Seiffert præsenterede sig selv. 
Hans Boye Clausen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen foreslår en udvidelse 
fra 7 til 8 personer, men at det ikke har indflydelse på budgettet, da 
bestyrelsesmedlemmerne ikke modtager nogen form for godtgørelse. 
Udvidelsen skyldes udelukkende et behov for flere til at løse de mange opgaver.  
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer, hvilket 
der ikke var. 
De foreslåede personer var herefter valgt til bestyrelsen.  
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Aaen & Co. v/ Hans Peter Jørgensen som 
revisor, og genvalg af Henrik Sattrup som revisorsuppleant. 
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Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, 
var de foreslåede kandidater valgt. 
 

9. Eventuelt 

Jørn Lauge Pedersen (medlem nr. 51284) foreslog, da vi nu har Konge-
navnet og bor ved kongeslottet,  at klubben arbejder for en Kongegolf 
turnering, evt. som en ProAm turnering med deltagelse af nogen fra 
Kongehuset.   
Tove Elsborg (medlem nr. 50316) foreslog, at vi lærte af andre klubber og 
tænkte kreativt mht nye typer medlemskaber, fx hverdagsmedlemmer, 9-
hullers medlemskaber, 9 hullers greenfee aftaler, 10 turs kort til 9 hullers 
greenfee mm. 
Formanden gjorde opmærksom på, at navnet Kongegolf mest er relateret til 
Kongernes Nordsjælland, som vi indgår som en del af, men at der altid skal ses 
på muligheder for at promovere vores golfklubs beliggenhed. Mht alternative 
typer medlemskaber er det et område, bestyrelsen ofte diskuterer, men at 
indførelse af diverse former for deltidsmedlemskaber ofte kan påvirke 
økonomien negativt, da det vil skulle gælde samtlige medlemmer.  
 
Michael Schmidt gjorde inden afslutningen opmærksom på, at der i 
indeværende uge ville blive udsendt en mail til medlemmerne med opfordring 
til  at hjælpe med uddeling af flyers om Introduktionsaften d. 20. marts.  
 
Der var herefter ikke flere spørgsmål, og dirigenten afsluttede 
generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede Jes Rosenvinge for ledelse af generalforsamlingen.  
Formanden takkede Per Møller for 8 år i bestyrelsen – en periode, hvor der har 
været store udfordringer, der ikke mindst har krævet en stor og flot indsats fra 
Per.  
Endelig takkede formanden også medlemmerne for deres deltagelse i 
generalforsamlingen, og ønskede alle en god sæson.  
 
 
Ulla Plesner    Jes Rosenvinge 
Referent    Dirigent 


