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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Søndag den 15. marts 2020 kl. 10.00
Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 3460 Birkerød
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
a. Forslag fra Henrik Bruun
i. Spil af 18 huller i vinterperioden
ii. Sikring af bagrum
b. Forslag fra Niels Ellegård
i. Regler for tidsbestilling
5. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter og indskud
6. Valg af formand
7. Valg af øvrig bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
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Ad pkt. 3 - Årsregnskab og pkt. 5 - Budget

Note
Det fulde og officielle regnskab med noter osv. er udsendt som særskilt dokument via Furen, men kan også
læses på hjemmesiden.
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Ad pkt. 4 - Indkomne forslag

Forslag fra medlem Henrik Bruun
Forslag 1 - Spil af 18 huller i vinterperioden
Forslag
”Generalforsamlingen beslutter, at der fremover i vinterperioden er minimum 2 sløjfer åbne.”
Baggrund
Jeg finder det irriterende og underligt, at det ikke er muligt i FG at spille en 18-hullers runde i hele
vinterperioden. Af i alt 15 stk. 27-hullers baner i Danmark ser det ud til, at FG er den eneste golfklub, som
kun holder 9 huller åbent i løbet af hele vinterperioden. Jeg har ikke sat mig ind i forholdene for klubber
med 18-hullers banerne.

Bestyrelsens kommentar
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
Begrundelse
Mission
I klubbens mission står, at vi vil tilbyde ”Bane og faciliteter af høj kvalitet”.
Hensyn
Det er bestyrelsens og baneudvalgets opfattelse, at vi bedst opnår dette i så lang en periode som muligt
ved at tage hensyn til banen i vinterperioden. Vinterens fugtige forhold og manglende tilvækst betyder, at
banen slides uforholdsmæssigt meget, hvis der spilles på den i denne tid.
Spillesæsonen er pga. klima og væsentlige forbedringer på baneanlægget allerede blevet markant længere
end for bare 10 år siden. Vi arbejder løbende på at forbedre yderligere gennem drænering, topdressning
med sand og mange andre plejetiltag. Sidste år lukkede vi først for Hestkøbgaard og Farum den 17.
december 2019. Det var ovenikøbet efter et år med rekord megen nedbør. Og vi havde banen åben hele
sæsonen, hvor mange andre klubber i Nordsjælland måtte have lukkedage grundet vand.
Parkvej
Parkvej-sløjfen benyttes til vinterspil, da greens består af nogle lidt andre græsarter, der gør greens på
denne sløjfe mere slidstærke om vinteren end de andre sløjfer.
Kompetencer
Det er bestyrelsens opfattelse, at fagpersonale og baneudvalg i samarbejde er gode til at vurdere hensynet
til både ønsket om spil om vinteren og hensynet til banens kortsigtede og langsigtede tilstand til gavn for
alle klubbens medlemmer.
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Ad pkt. 4 - Indkomne forslag - fort.

Forslag fra medlem Henrik Bruun
Forslag 2 - Sikring af bagrum
Forslag
”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at finde en varig løsning til undgåelse af skader forvoldt af
gnavende dyr på medlemmernes golfudstyr.”
Baggrund
Desværre må det konstateres, at de eksisterende bagrum aldrig burde være anskaffet, idet der ikke er den
fornødne sikring mod gnavende dyr, og selvom madvarer fjernes fra bag’en, er dette ingen garanti for, at
bag’en ikke udsættes for angreb af gnavende dyr. Selvom jeg selv nu har foret mit bagrum med volierenet,
så mener jeg, at klubben anstændigvis bør finde en varig løsning på problemet til gavn for alle medlemmer.

Bestyrelsens kommentar
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
Begrundelse
Udfordring
Bestyrelsen anerkender, at der gennem en periode har været tilfælde af ødelagte genstande pga. mus.
Løsning
Klubben har løbende rådført sig med flere skadedyrsbekæmpelsesfirmaer.
Ud fra deres rådgivning er der opsat forskellige typer af fælder, og der er installeret ”skræmmere” med
højfrekvent lyd. De opfordrer til, at der holdes rent i skabene, og at slik og madpapir bliver fjernet fra bags
og skabe. De, som har set på bagladerne, oplyser samstemmigt, at en sådan bygning vil være umulig at
sikre fuldstændig, da mus kan komme ind alle vegne. En løsning kunne være udskiftning af alle bagskabe
til skabe som er helt lukkede, men det ville være en stor investering for klubben og kræve automatisk
ventilation af alle skabe.
Test og afdækning af problemet
I 2019 har vi testet højfrekvente højttalere, som skulle skræmme mus. Erfaringen med dissse ”skræmmere”
har hidtil været lovende, og der har i slutningen af sæsonen ikke været registreret mange tilfælde.
For at afdække problemets størrelse opfordres medlemmer, som får problemer med mus i bagladen, til at
registrere det i sekretariatet, som vil føre en statistik, som kan benyttes til at afdække problemets omfang
efter det nye tiltag og vurdere, om der kan/skal foretages yderligere.
Bestyrelsen mener derfor ikke, at den kan pålægges at finde en varig løsning i den type bygning. Men der
vil som nævnt bliver fulgt op med yderligere tiltag og øget fokus i 2020.
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Ad pkt. 4 - Indkomne forslag - fort.

Forslag fra medlem Niels Ellegård
Forslag - Regler for tidsbestilling

Antal bestillinger pr. medlem: Max. 4 bestillinger (gemt i systemet af gangen)
ændres til:
Antal bestillinger pr. medlem: Max. 8 bestillinger (gemt i systemet af gangen)
Øvrige vilkår er uændret.

Bestyrelsens kommentar
Vi kan ikke støtte forslaget.
Reglerne for tidsbestilling i Golfbox, herunder det maksimale antal bestillinger gemt i systemet,
justeres løbende som en almindelig driftsopgave. Det egner sig derfor ikke til at blive fastlåst ved en
generalforsamlingsbeslutning.
Det maksimale antal bestillinger har betydning for blokering af tider, uanset om de anvendes, eller hvor
hyppigt medlemmet spiller.
Bestyrelsen finder ikke der på nuværende tidspunkt er behov for at opjustere det maksimale antal tider og
dermed begrænse antallet af ledige tider.
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Ad pkt. 5 - Medlemskontingenter og indskud

Kontingentudvikling
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Ad pkt. 6-8 - Valg af formand, øvrige bestyrelse og revisor

Valg af formand
•
•
•

Der skal i 2020 og for en to årig periode vælges en formand.
Nils Rasmus Hansen er i sidste periode afgået som formand før tid. Benny Würtz har siden det været
fungerende formand.
Benny Würtz stiller op til valg som formand for de næste to år.

Valg af øvrig bestyrelse
•
•
•

Hvis Benny Würtz vælges som formand, skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er næstformand Ole Kjær, og bestyrelsesmedlem Mette Møller og bestyrelsesmedlem Henrik
Ramlau. De er alle villige til at modtage genvalg.
Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Charlotte Kamp Bjerre.

Valg af revisor
•
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Registreret Revisor Dupont v/ Pernille Dupont er villig til at modtage genvalg.

Ad pkt. 6 - Kandidat til formandsposten

Kandidatnavn
Benny Würtz				
Hvorfor FG bestyrelse
I en forening skal man yde, når man nyder. Jeg vil gerne bidrage med min
arbejdsindsats i bestyrelsen, hvor jeg vil bringe mine faglige og personlige
kompetencer i spil. Derfor vil jeg blandt andet gerne arbejde med strategien for
FG, forretningsudvikling og medlemstilfredshed i vores klub, hvor der skal være
plads til alle. Mit største fokusområde vil være det tavse flertal i klubben, som er
den økonomiske rygrad i FG. Det betyder også, at den tid, der er til rådighed,
primært bruges på de mange og ikke på de få ”selvbestaltede revisorer”. Med
min erfaring som erhvervsleder vil jeg arbejde for, at FG i de kommende år
kommer helskindet gennem de udfordringer, der i øjeblikket hersker i den danske
golfverden med hensyn til rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
Golf
Jeg har spillet golf siden 1995. Jeg blev medlem af FG i 2000 og har i øjeblikket hcp. 22,8.
Beskæftigelse
Jeg er direktør i eget firma. Jeg har en 40 år lang erhvervskarriere i både det offentlige og private
erhvervsliv som erfaring. Jeg er stadig aktiv og har ingen planer om at stoppe foreløbig.
Kvalifikationer
Mine faglige spidskompetencer er ledelse, strategi og forretningsforståelse.
Mine personlige spidskompetencer er nytænkende, energi og empati.
Baggrund:
Jeg har haft følgende stillinger:
• Officer i forsvaret i 19 år (major)
• Direktør i Solrød kommune i 1½ år
• Kommunaldirektør i Birkerød kommune i 6 år
• Adm. direktør i DSB S-tog i 5 år
• Selvstændig siden 2007
Fritid
• Medlem af FG bestyrelse siden 2015; seneste år som næstformand og fungerende formand og i hele
perioden ansvar for strategiprocessen.
• Har skrevet 4 bøger om ledelse.
• Har siddet 4 år i Rudersdal kommunalbestyrelse som formand/medlem af Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.
• Er bestyrelsesformand i FJH Automatic A/S.
• Er næstformand i Birkerød Gymnasiums bestyrelse.
• Er aktiv i Team Rudersdal med ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne.
• Arbejder p.t. tæt sammen med DBU i beskæftigelsesprojekter for nyuddannede akademikere, der
har svært ved at få det første job efter afsluttet uddannelse, og med unge der ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse.
Familie
Jeg er gift og har to voksne sønner.
Andre data
Mail: bw@extemp.dk
Hjemmeside: www.extemp.dk
Mobil: 22267542
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Ad pkt. 7 - Kandidater til bestyrelsen

Kandidatnavn
Ole Guldberg Kjær
Hvorfor FGs bestyrelse
Min tilgang er først og fremmest et ønske om at bidrage til at samle klubben
til at være en klub, der drives sportsligt på et højt niveau og samtidig danner
rammen for et engageret socialt samvær for alle golfere. Jeg vil arbejde for sikre,
at FG også på længere sigt kan være en attraktiv klub for alle med et fantastisk
golfanlæg og godt klubliv.
Beskæftigelse/erfaring
Jeg har mere end 35 år ledelseserfaring med baggrund i det offentlige, herunder
9 år som Told- og skattedirektør (indtil 2010) og Ankechef (indtil 2014). Jeg har
desuden erfaring fra deltagelsen i forskellige råd og bestyrelser, herunder medlem
af bestyrelsen for Handelshøjskolen i Århus, bestyrelsen for Forum for Offentlig
Topledelse, Statens IT-projektråd, ABT-fondens Bedømmelsesudvalg, samt formand for Ekspertudvalget for
modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet. Jeg er gået på pension i 2015.
Kvalifikationer
Jeg er udannet økonom ved Københavns Universitet i 1976 og har derfor en grundlæggende økonomisk
og regnskabsmæssig forståelse. Jeg har primært videreuddannet mig på ledelseskurser ved Center for
Ledelse, Insead og Wharton, og mine faglige kvalifikationer ligger i dag i strategisk og organisatorisk
ledelse, men jeg har gennem mit arbejde også fået en rimelig stor juridisk indsigt. Jeg har som medlem af
Turnerings- og Spilleudvalget gennemført DGU’s turneringslederuddannelse.
Mit mantra er åbenhed og ærlighed. Min interesse ligger i at arbejde med kvalitet i en organisation gennem
systematisk opfølgning og søgen efter stadige forbedringer. Jeg stræber efter det enkle og kan samtidig
fordybe mig i detaljen.
Golfbaggrund
Jeg har været medlem af FG siden 1979. Handicap 19,3. Medlem af Turnerings- og Spilleudvalget siden
2011 og af bestyrelsen siden 2016. Jeg har stået for Implementeringen af tidsbestilling i 2017.
Familie
Gift med Sanne, som er hestepige. Vi har en datter, som er gift og har 3 børn, som vi bruger meget tid
sammen med.
Andet
Vi bor i Høsterkøb, og foruden golf går fritiden med at spille bridge, lave lidt gymnastik og tage nogle baner
i svømmehallen. Jeg er 68 år.
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Ad pkt. 7 - Kandidater til bestyrelsen - fort.

Kandidatnavn
Mette Møller
Hvorfor FGs bestyrelse
FG har gennem de sidste 27 år været mit andet hjem. Et hjem, som har budt på
mange både sportslige og sociale oplevelser, og hvor jeg i mere end halvdelen af
årene har bidraget med min frivillige arbejdskraft.
De seneste fire år har jeg siddet i bestyrelsen med ansvar først for Turnering &
Sport, dernæst Baneservice, Regler & Hcp., og siden sommeren 2016 har jeg været
formand for eliteudvalget (anden periode). Jeg vil stadig gerne være med til at
fastholde golfen som en sport, som alle kan have glæde af – ung som gammel. Vi
skal som klub være stolte af vores helt fantastiske bane, vores fine faciliteter, samt
alle de dygtige spillere, som klubben har at byde på. Det er ikke mange klubber,
der har så stor en bredde rent sportsligt – det vil jeg gerne være med til at fastholde og videreudvikle. Jeg
vil også gerne være med til at videreformidle den strategi, der er blevet udarbejdet, da det er vigtigt for at
bevare den ånd, der hviler over klubben.
Beskæftigelse/erfaring
Til dagligt arbejder jeg med kvalitet i en IT & Automatik afdeling i Novo Nordisk A/S. Et job, der kræver,
at man kan tale med mange mennesker fra forskellige områder af forretningen. Jeg har hovedsagelig
beskæftiget mig med kvalitetskontrol og kvalitetssikring gennem hele min karriere – først 7 år i
hospitalsverdenen, dernæst i det private erhvervsliv, hvor jeg gennem 30 år har haft forskellige stillinger
inden for medicinalindustrien. Mit fulde CV kan findes på Linkedin.dk.
Kvalifikationer
Uddannelser:
• Diplom i projektledelse (DTU)
• Hospitalslaborant
• Golf Course Rater
• Fysiurgisk massør, inkl. sportsprofylakse
• Aerobic-instruktør
Personlige:
• Bestyrelsesmedlem i FG med ansvar for Turnering & Sport (2 år), Baneservice og Regler & Hcp. (2 år)
• Eliteudvalgsformand i FG (6 år og 4 år)
• Golf Course Rater (10 år)
• FG’s eliteudvalg (4 år)
• FG’s juniorudvalg (1 år)
• Undervist 5 år i aerobic
Golfbaggrund
Jeg startede med at spille golf som 12-årig i Svendborg Golfklub. Jeg flyttede til København som 18-årig
og slog derefter mine folder i Københavns Golfklub, hvor jeg var med til at vinde bronze med klubbens
damehold (danmarksturneringen i 1988). En dårlig ryg medførte desværre et par år uden golf, men dem,
der kender mig, ved også, at der skal meget til at holde mig væk fra golfen.
Jeg blev medlem i Furesø Golfklub i 1993, og jeg har lige siden været tilknyttet ungdommen og eliten
på flere fronter. Jeg har været fast inventar på klubbens damehold i alle årene (flere af disse også som
spillende holdkaptajn) og blev for 4 år siden spillende holdkaptajn for seniorerne, der nu spiller i den bedste
række i danmarksturneringen. Jeg har vundet DM i Mid Age i 2003 og 2005 samt vundet sølv i 2002 og
2007 og bronze i 2009. I 2007 deltog jeg i de nordiske Mid Age-mesterskaber for hold, hvor jeg var med til
at vinde sølv. Jeg har vundet DM-sølv i 2016 og 2017 for seniorer, og vigtigst af alt DM-guld for seniorhold i
2019.
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Ad pkt. 7 - Kandidater til bestyrelsen - fort.

Kandidatnavn
Henrik Ramlau-Hansen
Hvorfor FGs bestyrelse
Jeg stiller op til valg til bestyrelsen, fordi jeg er en passioneret golfspiller og
gerne vil være med til at videreudvikle og gøre en forskel i FG. Jeg har været
medlem af bestyrelsen de sidste tre år og synes, at FG er ved at være i god
gænge efter indførelsen af tidsbestilling. Videre er jeg bestyrelsens repræsentant
i Baneudvalget, og jeg vil gerne være med til at gennemføre de kommende
projekter om etablering af overdækkede udslagssteder og opgradering af Par 3
banen.
Jeg er også sikker på, at jeg vil kunne gøre en forskel mht. at sikre en fornuftig
udvikling i klubbens økonomi de kommende år, som er potentielt udfordret grundet den svigtende tilslutning
til golf i Danmark. Det vil være min ambition at sikre en kontrollet stigning i kontingentbetalingen samtidig
med, at de to grupper med og uden indskud kontingentmæssigt skal nærme sig hinanden over de
kommende år. Det er vigtigt, at vi undgår negative overraskelser i klubben. Derfor har vi også sagt nej til
kommunen, der ellers gerne ser, at vi overtager Hestkøbgaard ejendommen.
Beskæftigelse og erfaring
I dag er jeg lektor i finansiering på CBS, efter at jeg i 2016 stoppede som CFO i Danske Bank. Inden da
var jeg adm. direktør i Danica Pension fra 2000-2010. Når man har været igennem to finanskriser har man
prøvet en del.
Jeg har betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde, ledelse, ejendomsadministration, økonomistyring
og meget andet, hvilket jeg ser frem til at bruge i FGs tjeneste. Som person er jeg meget åben og
imødekommende, men kan også være krævende og direkte, hvis tingene ikke udvikler sig som aftalt.
Fritid mv.
Jeg har været medlem af FG siden 2005, har handicap på 19,5 og bor i Holte sammen med Helle, der også
er medlem af FG. Vi har også et lille hus i Sydfrankrig ved ’Golfghettoen Saint-Endreol’, hvor vi nyder livet
flere gange om året og er med i Golf Club Danois. Min store drøm er at prøve Pebble Beach GL, hvor vi har
planlagt en tur til foråret 2021.
Ud over golf går fritiden bI.a. med at læse bøger og rejser til fjerne steder, senest Pakistan i 2019. Vi bor i
Kildevej 5, Holte, og jeg træffes gerne på h.ramlau@post.tele.dk eller på 2220 7310.
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Ad pkt. 7 - Kandidater til bestyrelsen - fort.

Kandidatnavn
Charlotte Kamp Bjerre
Hvorfor FGs bestyrelse
Jeg har siden 2017 været aktiv frivillig i FG, og det har givet mig blod på tanden til
at gøre mere for FG. Jeg synes, vi har en rigtig dejlig klub, men der gik mange år,
før jeg følte, at jeg var en integreret del af klubben, og jeg har fundet ud af, at det
har jeg ikke været alene om. Selvom nogen medlemmer synes, at Golfspilleren
i Centrum fylder meget, synes jeg alligevel, at man skal kigge lidt på tallene. Det
undrer mig, at FG skal skrabe bunden vedr. socialt liv i klubben, sammenlignet
med alle golfklubber i Danmark. Værdierne Klubliv og Hjælpsomhed er for mig
to vigtige pejlemærker, som jeg er meget optaget af og gerne vil arbejde for at bedre. Her vil jeg bringe
mine kompetencer fra mit arbejdsliv i spil, hvorfra jeg ved, hvor vigtig kulturen på en arbejdsplads er,
for at der skabes trivsel. Kulturændringer er langsigtede projekter, som det tager tid at ændre, og her er
kommunikation og inddragelse væsentlige faktorer.
Golf
Jeg har spillet golf siden 1987 og har altid været medlem af Furesø Golfklub. De sidste 10 år har jeg tillige
været medlem af Odsherreds Golfklub. Jeg har i øjeblikket handicap 14,7.
Beskæftigelse
Jeg valgte at stoppe på arbejdsmarkedet sommeren 2019, men forud var gået mange år som ansat i
det offentlige sundhedsvæsen. De 25 af årene har jeg været leder. Jeg sluttede mit arbejdsliv som faglig
konsulent i Jordemoderforeningen.
Kvalifikationer
Mine faglige spidskompetencer er ledelse og organisation erhvervet gennem mine mange år som leder.
Jeg er god til at samarbejde og kender kompromisets svære kunst efter mange år i en tredelt ledelse. Jeg
er en god organisator, er lyttende, har megen energi og er et positivt, empatisk og socialt menneske. Jeg er
ikke bange for at erkende en fejl.
Baggrund
• Er uddannet jordemoder, dog har jeg det meste af mit arbejdsliv været leder. Mit første job med
ledelsesopgaver fik jeg efter blot to år som jordemoder. Jeg sluttede med 19 år som chefjordemoder.
• Jeg har siddet 15 år i lederkredsen for jordemødre som henholdsvis næstformand og formand og i
perioder også sidder i hovedbestyrelsen for Jordemoderforeningen som lederrepræsentant.
• Jeg har været formand for studiebestyrelsen for Jordemoderuddannelsen i København og siddet i
bestyrelsen for CVU Øresund.
• Senere har jeg siddet i uddannelsesrådet for Jordemoderuddannelsen i Esbjerg UC Syd
Fritid
• Er formand for Medlemsudvalget i FG og medlem af Klubudvalget i FG.
• Spiller regionsgolf
Familie
Gift med Klaus, der ligesom jeg, bruger meget tid på golfbanen. Har en voksen søn, der spillede golf i FG
som junior.
Mail: ckbjerre@gmail.com
Tlf: 21140728
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Furesø Golfklub

Hestkøb Vænge 4 | 3460 Birkerød | Tlf.: 4581 7444
www.fggolf.dk | kontor@fggolf.dk

