Referat af generalforsamling - Furesø Golfklub, 17. marts 2019
Birkerød Gymnasium, 3460 Birkerød

Deltagere i generalforsamling
167 medlemmer til stede
62 medlemmer ved fuldmagt
= 229 medlemmer repræsenteret

Agenda
1. Valg af dirigent
Som oplæg til selve generalforsamlingen vil direktør Morten Backhausen, DGU, gennemgå de
overordnede udfordringer i dansk golf samt FG-resultater fra Golfspilleren i Centrum
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder præsentation af strategiplanen
FG 2022
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fra Alan Saul om at medbringe hunde på banen
b. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
5. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter og indskud
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Dette referat er ikke en ordret gengivelse, men et ekstrakt der gengiver væsentlige synspunkter og
beslutninger.

Ad 1. Valg af dirigent
Finn Jepsen blev valgt som dirigent med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og varslet.

Efterfølgende indledte Morten Backhausen, DGU, med at gennemgå udfordringerne i dansk golf nu og i de
kommende år og FG-resultaterne fra Golfspilleren i Centrum (GiC).

Der mistes medlemmer i alle aldersgrupper, og der skal arbejdes hårdt for at bibeholde vores antal af
golfspillere fremadrettet. Andre ikke klubafhængige sportsgrene som f.eks. cykling, løb og fitness trækker
mere i en travl hverdag, og betalingsmønstret ændres, så der er ikke den store villighed til at betale
kontingent for et helt år frem.

GiC
Der indhentes megen viden, da 105 ud af 190 danske klubber er med i ordningen ud over andre lande,
f.eks. Sverige, Tyskland og Holland.
De vigtigste parametre for golfspillerne i Danmark er klubliv og banen. Med bane menes flow og
tilgængelighed, hvilket er overraskende.
Prisen er også vigtig. Bruger de ikke deres medlemskab, melder de sig ud.
De fleste golfspillere er ikke interesseret i sociale aktiviteter (f.eks. frivillig, turneringer).
På landsplan er 53% klubuafhængige og 48% er klubafhængige.

GiC – FG
For FG har der i 2018 været over 600 besvarelser ud af i alt 32.000 besvarelser på landsplan. Antallet af
besvarelser er tilfredsstillende, og resultatet for Furesø Golfklub har en ambassadørscore på 35, hvilket
svarer til en overordnet tilfredshed og er gået frem fra tidligere år.
Årsag til udmeldelse har været, at medlemmerne ikke har fået nok værdi ud af medlemskabet, at der ikke
er nok ledige tider, og at der er for mange KiK’er.
Overordnet set står FG sig godt sammenlignet med andre golfklubber (FG er benchmarked mod andre
golfklubber i hovedstaden).
FG får gode scores på træning, klubhus og shop. De dårlige scores ligger på restauranten, klubliv samt
ledelse og information (ikke nok ledige tider), hvilke der skal være fokus på fremadrettet.
Antallet af klubafhængige for FG er 43% og 57% for klubuafhængige.

Se præsentationen.

Ad 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretningen der var gjort tilgængelig skriftligt forud for generalforsamlingen blev gennemgået af
næstformanden, Benny Würtz, da formanden, Nils Rasmus Hansen, var sygdomsramt.

Læs beretningen.

Året, der kommer - GiC
Ole Kjær fortalte, at GiC bruges aktivt i bestyrelsen og udvalg. Der vil være forskellige interessegrupper i
klubben, som vil blive berørt af ændringer.

Se slides.

FG 2022 strategi
Lars Lindegren gennemgik de overordnede dele af FG 2022 strategien. Det vil være muligt at se yderligere
detaljer af alle strategiområder på hjemmesiden/Furen.

Se slides.

Kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne
Ole Holst: Hvad med kaninklubben? Hvad er status for fremskudte teesteder?
Ole Kjær, bestyrelsen: Kaninklubben er ikke en del af KiK’erne. Fremskudte teesteder er påbegyndt.

Charlotte Bjerre: Kan man bestille flere tider, når vi har fået 3 ugers bestilling?
Ole Kjær, bestyrelsen: Det samme antal tider kan bestilles, dvs. 4 tider ad gangen på 18 huls-banen og 9
huls-banen.

Claus Petersen: Forholdene for KiK er for dårlige. Sidste bold kan komme til at vente 2 timer på at komme
ud (Old Boys). Med ca. 30.000 starttider er det urimeligt at fjerne parmatchklubben.

Jørn Eriksen: KiK vil stadig spille og får ikke flere tider. Ledelsen bør tænke over at trække begrænsningerne
tilbage. Det er især gået ud over Parmatch- og LIF-klubben. Der bør ses på KiK’erne igen.
Ole Kjær, bestyrelsen: De klubuafhængige og klubafhængige strider mod hinanden. Bestyrelsen kan ikke
sidde det overhørig, og det er en balancegang. Bestyrelsen forsøger at skabe en bedre balance, hvorfor der
er lavet en tilpasning af tider til KiK’erne. En KiK skal ikke have en stor fordel med adgang til banen, som
ikke gælder andre. Der har været samtaler med Old Boys og Dagsdriverne om en afbalancering af

hensynene. GiC viser, at selv medlemmerne synes, at der er for mange KiK’er, hvilket vi er nødt til at lytte
til.

Flemming Højby, medl.nr. 1331: Det foreslås, at der åbnes for at spille bag-9, når der er klubturneringer.

Jørn Heiredal, medl.nr. 8: Restauranten reserverer borde i medlemslokalet, så medlemmer ikke har noget
sted at gå hen. Er det korrekt?
Lars Lindegren, sekretariatet: Lokalet kan bruges som restaurant, men ikke til selskaber.

XXX: Er selv klubuafhængig. Vi er for mange spillere pr. hul. Hvis der i gennemsnit skal være 42 medlemmer
pr. hul, burde vi være ca. 1100 medlemmer, men vi er 1600 medlemmer. Vi kunne nedskære det til f.eks.
kun at være 1500 medlemmer. Par 3 skal være en reel bane, som er interessant at spille og udvider
kapaciteten.
Lotte Burchard, bestyrelsen: Vi er 60 medlemmer pr. hul, som er i overensstemmelse med naboklubberne.
Optimering af par 3-banen er sat i gang, men der er udfordringer med pladsen.

Martin Linde: Er det muligt at lave en 9 huls-sløjfe mere og er det rentabelt?
Lotte Burchard, bestyrelsen: Der er ikke plads.

Niels Ellegaard: Perioden for bestilling af tider er udvidet, men ikke antallet af tider. Vi har 4 tider pr. bane, i
alt 8 tider. Trenden er 3 tider pr. uge, dvs. vi skal have 9 tider. Foreslår, at bestilling af tider udvides til 8
tider i alt uanset bane.
Dirigenten: Det er et forslag, som vi ikke kan beslutte.
Ole Kjær, bestyrelsen: 18 huls- og 9 huls-banen betragtes som 2 forskellige baner. Det vil ikke være teknisk
muligt at ændre. Klubafhængige spiller mere end klubuafhængige, som spiller under 1 runde pr. uge. Vi vil
gerne tilgodese de klubuafhængige, når de vil ud og spille.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Lotte Burchard fremlagde regnskab.

Kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne
Jørn Heiredal: Hvor mange greenfeespillere har gratis greenfee? Kan det reduceres, så flere penge kommer
ind? Hvor mange billetter modtager sponsorerne?

Lotte Burchard, bestyrelsen: Kender ikke tallet på stående fod. Alle frivillige modtager 2 greenfeebilletter,
hvilket svarer til ca. 2000 stk. om året. Sponsorernes greenfeebilletter er inkl. i deres pris.

Hans Henrik Bruhn: Kvaliteten af regnskabet er faldet, og der er endnu en gang lavet om i klubaktiviteterne.
Lotte Burchard, bestyrelsen: Ved ikke, hvad du hentyder til, men vi prøver at samle alle aktiviteterne.

Johan Jacobsen: Klubben har købt en bil? Hvad bruges den til?
Lotte Burchard, bestyrelsen: Der er købt en van/varevogn, som bruges af medarbejderne.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
4a. Forslag fra Alan Saul om at medbringe hunde på banen
Forslagsstiller var ikke til stede.

Må man medtage hund på banen?
Flertallet stemte imod ved håndsoprækning.
Forslaget blev forkastet.

Må man medbringe hund på banen på hverdage og efter kl. 18?
Flertallet stemte imod ved håndsoprækning.
Forslaget blev forkastet.

4b. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Ole Kjær forklarede baggrunden for forslaget. En del af FG 2022 hviler på ændret kontingentstruktur.
Bortfald af indskud kræver en vedtægtsændring. Det er ikke holdbart på sigt at operere med 2
kontingenter, og det er ikke rimeligt, at medlemmer uden indskud skal bære en større del end medlemmer
med indskud. Derfor foreslå det, at indskud bortfalder.
Forslag til ændring af medlemskaberne blev gennemgået, ændring af bemyndigelse for skift af
medlemskab, ændring af tegningsret samt godkendelse af udvalgene.

Bemærkninger til ophævelse af indskud
Hans Henrik Bruhn: Hvad er formålet med nedlæggelse af indskud? Det kan hænde, at vi skal have indskud
igen. Andre klubber har ikke ophævet det.

Ole Kjær, bestyrelsen: Indskud skal bruges til at lave anlæg. Kontingentet skal bære driften af klubben. Vi
sparer op til nye anlæg.

Johan Jacobsen: Forstår ikke udligningen af kontingentet. Det foreslås at se på kontingentstruktur for dem,
som ikke betaler indskud.

Jørn Eriksen: Man skal se på forskellen på kontingenterne i dag. Der kan være spekulation fra medlemmer
uden indskud, da de snart udmelder sig. Man beder medlemmer med indskud om at betale forskellen for
medlemmer uden indskud.
Benny Würtz: Vi vil være én klub med ét kontingent.

Hans Henrik Bruhn: Indskuddet indsnævres meget hurtigt, specielt for dem, som næsten lige er kommet ind
med indskud. Der er ingen glidende overgang.
Benny Würtz: Det er det, som vi forsøger på. Forskellen akkumuleres op til forskellen, så det er ens om 10
år.

Jørn Eriksen: Fik ikke svar på mit spørgsmål. Medlemmer med indskud betaler for de andre.
Ole Kjær, bestyrelsen: Det er spørgsmål om tid, før de mødes. Det eneste spørgsmål er, hvor stort
kontingentet skal være.
Henrik Ramlau-Hansen, bestyrelsen: Forskellen summer til 13.000 kr.

Charlotte Bjerre: Jeg bakker op om forslaget. Flere og flere betaler ikke indskud. Sidste år følte medlemmer
uden indskud sig majoriseret. Nu bliver vi lige og på samme vilkår.

Peter Adkind: 13.000 kr. i indskud kan være årsag til ikke at melde sig ud. Hvis der er mulighed for at betale
indskud over flere år, så nudger man folk til at blive i klubben.

Niels Ellegaard: Hvis indskuddet på 13.000 kr. fordeles over 10 år, skal forskellen i kontingentet være 1.300
kr. pr. år.
Lotte Burchard, bestyrelsen: Kontingentet er en konkurrenceparameter.

Der blev ikke ønsket skriftlig afstemning. 7 stemte imod. 16 undlod at stemme.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Medlemskaber
Ingen bemærkninger til medlemskaber.

Der blev ikke ønsket skriftlig afstemning.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Tegningsregel
Ingen bemærkninger til tegningsregel.
Der blev ikke ønsket skriftlig afstemning.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Ad 5. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter og indskud
Lotte Burchard fremlagde budget baseret på den nye kontingentstruktur.

Kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne
Thomas Heiredal: Sidder i baneudvalget, men repræsenterer ikke udvalget nu, men stiller spørgsmål på
personlige vegne. Vi bruger færre penge på vores bane end tidligere, og beløbet er støt faldende. Det er
bekymrende på lang sigt. Det er faldet med 8-9% over 7 år.
Lotte Burchard, bestyrelsen: Vi har en god, ny maskinpark. Der er ikke udgifter hvert år til driving range. Vi
kan tage en snak om det.

Johan Jacobsen: Stigningen på kontingentet ligger på 4% for medlemmer med indskud og på 2% for
medlemmer uden indskud. Hvorfor denne forskel?
Lotte Burchard, bestyrelsen: Risikomomenter er indlagt. Stigningen udlignes over år.

Jørn Eriksen: Om 10 år vil vi have et højere kontingent.
Henrik Ramlau-Hansen, bestyrelsen: Stigningen er på 200 kr. for medlemmer uden indskud og 300 kr. for
medlemmer med indskud. Vi må tage det hvert år, hvor meget stigningen skal være, indtil der er en
udligning.

Peter Fl. Adolph: Er der overvejelser om at nedsætte juniorkontingentet? En junior trækker gennemsnitlig
1½ voksen med.
Lotte Burchard, bestyrelsen: Der er mange modeller, og der skal være en vis rimelighed.

Hans Vestby: Hverdagsmedlemskab har kun en forskel på 400 kr. mod fuldtid.
Ole Kjær, bestyrelsen: De har samme rettigheder som fuldt betalende, men blot adgang til 9 huller.

Johan Jacobsen: Gælder træningsmedlemskab også for nuværende medlemmer?
Lotte Burchard, bestyrelsen: Ja, men for 1 år ad gangen.

Der blev ikke ønsket skriftlig afstemning.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

Ad 6. Valg af formand
Formanden er ikke på valg i år.

Ad 7. Valg af øvrige bestyrelse
Kasserer Lotte Burchard, næstformand Benny Würtz og bestyrelsesmedlem Connie Søborg Hansen er på
valg og er villige til at modtage genvalg.

Ingen andre ønsker at opstille.
Lotte Burchard, Benny Würtz og Connie Søborg Hansen blev valgt ved akklamation for en periode af 2 år.

Ad 8. Valg af revisor
Registreret revisor Pernille Dupont v/Pernille Dupont blev valgt ved akklamation.

Ad 9. Eventuelt
Charlotte Højlyng, medl.nr. 3519: Der er for ringe skiltning med, at hund skal føres i snor. Har set flere løse
hunde. Det er farligt med løse hunde på banen. Foreslår, at der kommer flere skilte.
Lars Lindegren, sekretariatet: Kommunens holdning er, at det er ok med hunde i snor; FGs holdning er
ingen hunde på banen. Vi må ikke opsætte skilte, hvilket kommunen skal gøre.

Kaj Schmidt???: Er det muligt at opsætte en klokke el.lign. på P6 teested?

Peter Fl. Adolph: Mere/bedre skiltning på P6 ønskes for uvedkommende/ikke-golfspillende personer.
Gjorde opmærksom på Store vennedag d. 7/4.

Henrik Winther: Hvornår kommer et andet system til markering af teesteder?
Lars Lindegren, sekretariatet: Det behandles p.t. i baneudvalget.

Benny Würtz, bestyrelsen: Der bliver etableret en starterfunktion, som er en anden funktion end
baneservice. Det kræver nogle få timer i weekenden og der søges efter frivillige til denne funktion.

Benny Würtz takkede dirigenten, de fremmødte og bestyrelsen. Tak for i dag!

