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Søndag den 14. marts 2021 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. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter
5. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag fra Else Kalstad m.fl. 
  Bestyrelsen pålægges at reducere det samlede antal medlemmer i Furesø Golfklub til 

under 1.450 inden udgangen af 2023

 b.  Forslag fra Henrik Bruun 
Kameraovervågning på p-pladser

 c.  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:  
 Mulighed for digital deltagelse og afstemning 
Bestyrelsen konstituerer formand

6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt



- 3 -

Sidste år - 2020
I 2020 har meget handlet om Corona og svigtende økonomier. Livet før den 11. marts er nærmest væk i 
erindringen. I FG kan vi dog glæde os over, at vi også efter 2020 står med en fornuftig økonomi, der giver 
os mulighederne for fortsat at investere i klubben fremtid. Det gør vi ved at fortsætte vores strategiplan 
FG-2022 tilpasset de ændrede forhold, der er opstået undervejs, herunder Corona. Læs her i min beretning 
både om året 2020, spændende tiltag i år 2021 og status på klubbens strategiplan FG-2022.

Corona-strategi
Vi valgte fra starten den klare Corona-strategi, at vi ville følge alle Corona-retningslinjer, der kom fra DGU.

Det betød, at vi først måtte lukke helt for golf, men efterfølgende så småt kunne begynde at åbne op 
igen. Hele 2020 har været præget af kontinuerlige justeringer af retningslinjerne. Det har været en test 
at manøvrere i alle vejledningerne. Men alle har gjort det godt i et år, der på mange måder har været 
udfordrende år for både medlemmer, sponsorer, udvalg og ansatte. Jeg vil gerne sige tak til alle. 

Golfbranchen
Dansk golf generelt startede 2020 med en mærkbar tilbagegang på medlemsfronten. Enkelte klubber 
måtte lukke over vinteren, og Corona situationen betød, at ingen golfspillere meldte sig ind i klubberne i det 
tidligere forår.

I begyndelsen af april var der færre golfspillere, end der havde været i rigtig mange år. Golfklubberne 
frygtede et år, der ville blive skidt i forhold til både medlemstilgang, greenfee-indtægter, sponsorer og 
erhvervsarrangementer. Ironisk nok viste Corona sig i stedet at blive en fordel for økonomien golfsporten. 
I løbet af sommeren kom en øget søgning, og i dag har de danske golfklubber flere medlemmer end 
nogensinde før.

Medlemmer og økonomi
I FG så vi den samme udvikling, som generelt i golfklubberne. Vi slog tidligt i året bremserne i og sparede 
på drift og investeringer. Da vi fik mulighed for igen at spille en anelse golf, satsede vi hårdt på at rekruttere 
og uddanne nye medlemmer og finde nye sponsorer, og det blev en god succes.

FG var og er grundlæggende økonomisk solid og står godt rustet til fremtiden. I 2020 effektuerede vi både 
rettidige indskrænkninger for at spare og efterfølgende aktiviteter for at sikre indtjening. Derfor endte 
året økonomisk set væsentligt bedre, end vi på nogen måde kunne have drømt om. Læs mere om det i 
klubbens årsrapport, hvor både regnskab, noter og ledelsesberetning kan gennemgås.

Foreningens udvalg
Vi har i år ikke udarbejdet et omfangsrigt årsskrift, hvor alle udvalg beretter om året, der gik. Aktiviteten i 
foreningen har i sagens natur været noget begrænset. Så de udvalg, der gerne vil berette om, hvad der 
trods alt er sket, har vi samlet til sidst i denne beretning. En særlig tak skal lyde til de mange frivillige, der 
yder en stor indsat i udvalgene.

Var/er vi for mange medlemmer?
Vi vil gerne sikre og udbygge FG som en attraktiv klub. En attraktiv klub sikrer, at vi kan tiltrække 
medlemmer, frivillige, sponsorer, gæster og kompetente medarbejdere. Medlemmer, gæster og sponsorer 
sikrer den økonomi, der er basis for, at vi kan drifte og investere på en måde, så vi udvikler klubben. Vi 
skal selvfølgelig finde en balance for, hvor mange medlemmer og gæster, vores bane kan bære, og hvor vi 
stadig kan tilbyde gode oplevelser.

Her var vi ude af balance i året 2020. Vi kunne ikke forudse, at medlemmerne ville spille 40% flere runder 
end sidste år. Den situation betød, vi oplevede færre frie tider i 2020, og at baneflowet blev påvirket. 

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed
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Hvert år vurderer vi balancen mellem økonomi og medlemstal/kontingenter på det årlige budget, som 
vedtages på generalforsamlingen.

I budget 2020 havde vi et budgetmåltal på 1.663 fuldtids- og flexmedlemmer. Vi endte på 1.676 – altså lidt 
over budget. Udfordringerne på banen kom, fordi vi alle spillede meget mere end sædvanlig. 

KLUBBENS FORPAGTERE
Proshoppen
Proshoppen har på trods af den uforudseelige situation med diverse restriktioner og tvangslukninger 
lykkedes med at opnå en pæn omsætning og et tilfredsstillende resultat. Der er benyttet en del ressourcer 
på en ny webshop, som vil blive lanceret i år 2021. Webshoppen skal supplere den flotte eksisterende butik 
og selvfølgelig bidrage til de kommende års resultater.

Restauranten
Restauranten har været ramt hårdt. De var parat til at åbne, men blev så ramt af Corona-situationen og 
måtte have en forsinket åbning og har løbende haft lukninger og restriktioner, der har gjort det særdeles 
udfordrende at drive restaurant.

Restauranten har måttet aflyse langt de fleste af de store arrangementer, der normalt bidrager væsentligt til 
restaurantens omsætning og resultat.

Vores restauratør har investeret kraftigt i forbedring af restaurantens områder. Først indretning af en 
særdeles hyggelig terrasse, dernæst sidst på året også indretning af det store restaurationslokale til et 
mere medlemsvenligt område. Det er lykkedes med stor succes, og når restauranten igen åbner, vil disse 
investeringer forhåbentligt vise sig givtige både for medlemmerne og restaurantens resultat.

I år - 2021
Aktiviteter i 2021
I 2021 har vi planlagt en bred vifte af aktiviteter og investeringer, der skal understøtte og udbygge FG som 
en attraktiv klub. Og som noget helt specielt, er vi værter for EM U/19 drenge i juli måned.

Medlemmer
Corona-året 2020 har forstærket udfordringerne med både antallet af frie tider og baneflow. Nye spillere 
kommer ind i golfsporten, eksisterende spillere spiller mere end før, og tidligere golfspillere vender tilbage til 
golfen. Ingen kender til udviklingen af Corona, men vi må forudse at den større aktivitet på banen fortsætter 
i en vis grad. Også derfor fortsætter vi vores strategi fra planen FG-2022 med langsomt de kommende år at 
nedsætte antallet af medlemmer.

I 2021 vil vi foreslå en medlemsnedgang på 50 medlemmer i forhold til 2020 suppleret med at kontingentet 
følger prisudviklingen. Selvom vi budgetterer med et nulresultat, kan vi alligevel fortsætte vores kvalitet i 
driften og i investeringer, der bevarer FG’s attraktivitet.

Spillestatistikkerne viser også, at det er forholdsvis få medlemmer, der spiller rigtigt mange runder. Et 
faktum, som vi må tage med i vores vurderinger.

Færre medlemmer bør resultere i mindre pres på banen, men det betyder også, at afgangen ikke igen skal 
blive meget større, uden at det budgetterede nulresultat vendes til et underskud. Situationen vil derfor blive 
vurderet igen efter sæson 2021.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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Frie tider og bane flow
Vi sætter hovedfokus i 2021 på at forbedre to punkter: ledige tider og flow.

 •  Ledige tider 
Flere medlemmer (specielt dem, der spiller meget) har vanskeligt ved at finde det antal ledige 
tider, som tilfredsstiller deres spillebehov.

 •  Flow 
Hvordan spillet flyder på banen (og dermed også tiden for en runde) er vigtig for en god oplevelse. 
Flow er blevet væsentlig forbedret med tidsbestilling, men det kan blive endnu bedre.

Det er to punkter, som specielt i år 2020 har været udfordrende, da året var specielt med ca. 40% flere 
spillede runder end i 2019. Hvad der end sker i 2021, så er det to punkter, som skal forbedres og vil være i 
fokus. Der igangsættes flere aktiviteter med fokus på at øge antallet af ledige tider samt flowet på banen:

 •  Bane Marshall 
Som et forsøg i et år ansætter vi Bane Marshalls, der skal sikre god service, at bestilte tider 
benyttes, og at tidslogistik og flowkontrol optimeres.  
Dette skal sikre en forbedret service, en optimering af og vejledning i flow, pakke bolde, 
baneservering og kontrol af bekræftelse og fremmøde. Alt dette er opgaver, der skal øge antal 
ledige tider og forbedre flow. Ordningen har også fokus på service i øjenhøjde for spillerne.

 •  Greenfeepolitik 
Vi indfører en ny greenfeepolitik med højere priser og restriktioner. Det skulle betyde, at vi 
får færre gæster, der spiller på vores bane, og hermed flere ledige tider til vores medlemmer. 
Prisniveauet bliver på niveau med Simons og Rungsted. Vi mener, at vi kan tilbyde en oplevelse 
fuldt på højde med disse baner. I ordningen er indbygget, at vi tilgodeser medlemmerne, der kan 
invitere gæster med til en favorabel greenfeepris.

 •  Ventelister og begyndere 
Vi bevarer ventelister i 2021, så vi har stram styring på at overholde medlemsbudgettet. Det vil 
også betyde, at der ikke skal uddannes så mange begyndere i år.

 •  Klubturneringer og KiK-turneringer 
Der må kun være gunstarts på 18-hulsbanen om formiddagen. Vi samler klubturneringerne, så 
knap halvdelen er samlet i Furesøugen. Vi har konsolideret alle KiK-ugeturneringernes tider, og de 
vil alle være forhåndsreserveringer, så ubenyttede tider frigives til andre medlemmer 6 dage før.

Baneanlægget
Der er ingen tvivl om, at oplevelserne på banen tæller højest af alle i en golfklub. Det er klubbens vigtigste 
aktiv som vi, bogstaveligt talt, skal passe og pleje. 

 •  Teesteder 
I 2021 starter et projekt, hvor vi optimerer eksisterende teesteder og udvider med nye fremskudte. 
Det forbedrer flow på banen og sikrer samtidig, at også kortere slående spillere får en god 
oplevelse. Et flerårigt projekt, hvor investeringen starter i år og forventes afsluttet i 2022.

 •  Drift og vedligehold 
Med den øgede aktivitet på banen skal der benyttes flere ressourcer til vedligeholdelse. Derfor 
afsættes der i 2021 yderligere midler til dette.

 •  Investeringer maskinpark 
Vi investerer i 2021 fortsat i vores maskinpark til banen, så vi kan bevare banens flotte stand 
og den lange golfsæson. Vi tester den nye udvikling med arbejdsrobotter ved at afprøve 
klipperobotter på par 3-banen.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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Træning
Træning gør, at den enkelte spiller kan forbedre eller bevare sine golfspil. Jo bedre man rammer golfbolden, 
jo bedre en oplevelse får man. Kan man træne sammen med andre, giver det samtidig muligheden for at 
kunne udvide sit golfnetværk. Træningsanlæggene skal være attraktive og funktionelle. Vi var derfor glade 
for, at vi i 2020 fik opført vores overdækkede udslagssteder.

 •  SIM Golf 
Der investeres i et anlæg til simulatorgolf (SIM Golf). I simulatoren kan du hele året spille golf i 
varme omgivelser enten alene eller i en bold med andre. Du kan spille på alle verdens kendte 
baner og deltage i lokale eller globale SIM-golfturneringer. Eller du kan også træne og få 
analyseret dine slag enten på egen hånd eller sammen med en af klubbens trænere.

 •  Ny par 3-bane 
Oplevelserne på vores par 3-bane har ikke levet op til standarden som andre steder i klubben. Det 
skal et renoveringsprojekt, der startede i 2020, råde bod på. 
  Vi fortsætter renoveringen (men spiller stadig) også i 2021. Målet er i løbet af 2022 at kunne åbne 
for en ”ny” par 3-bane, der kan levere gode oplevelser både for begyndere og for erfarne, der 
ønsker at træne det korte spil og/eller en times god golfoplevelse.

 •  Træningsanlæg 
Som supplement til de nye overdækkede udslagssteder starter vi med at definere et projekt, der 
yderligere skal forbedre træningsfaciliteterne bredt. Vi håber igennem de kommende år at have 
færdiggjort dette.

Service og rammer
God service i flotte rammer hører sig også til i en attraktiv klub. Næst efter banen er klubrestauranten og 
klubbens øvrige rammer det vigtigste for det sociale liv. I 2021 forbedres rammerne på følgende vis:

 •  Øget køkkenkapacitet, bredere og friskere udvalg 
Restaurantens køkkenfaciliteter optimeres, så der med uændret mandskab kan produceres 
bredere, hurtigere og mere friskt. Vi optimerer køkkenfaciliteterne således, at restauratøren kan 
levere et bredere og mere friskt udvalg på menukortet. Vi håber derved, at restauranten kan leve 
op til deres hyggelige og nyskabte omgivelser på terrassen og i restaurationslokalerne. Dette så 
den gode oplevelse i medlemscafe og restaurant forbedres yderligere.

 •  Flaghus og toiletforhold på banen 
Flaghusets toiletter vil til sæson 2021 fremstå nyrenoverede. Samtidig indretter vi den anden 
halvdel af flaghuset til kontor for Bane Marshalls. Vi bringer gennem Marshall-ordningen service og 
spilleoptimering ud på banen.

 •  Investeringer i klubhus 
Vores gamle klubhus skal løbende både vedligeholdes og forbedres, der er afsat midler til begge 
ting.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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De kommende år - Strategiplanen FG-2022  

FG-2022 baggrund
Bestyrelsen, udvalg og ledelse har gennem flere år arbejdet med en langsigtet plan for udviklingen af 
Furesø Golfklub. Planen har fået navnet ”FG-2022”.

Under arbejdet med FG-2022 har vi klarlagt de udfordringer, FG forventes at stå overfor i årene fra 2019 
til 2022. FG-2022 beskriver, hvordan udfordringerne skal håndteres, og sætter mål herfor, samt hvordan 
klubben skal udvikle sig frem mod år 2022. Nu skriver vi primo 2021 og er halvvejs igennem med FG-2022. 
Jeg vil derfor benytte anledningen til at gøre status. 
 

STATUS PÅ FOKUSOMRÅDER I STRATEGI FG-2022
Rekruttering
 •  Vi har de sidste år med stor succes kunnet generere nye golfspillere i eget FG-regi (associerede 

juniorer og prøvemedlemmer). På den måde har vi kunnet erstatte den naturlige medlemsafgang.

 •  Vi har nu igen venteliste for at blive optaget som medlem.

Fastholdelse
 •  Målet er, at vi kan fastholde en årlig frafaldsprocent på under 10%. Vores frafald af medlemmer 

har været 10% i 2019 og 5,5% i 2020 (seneste år tilskrives dog i høj grad COVID-19).

 •   Vi har haft fokus på begynderens første to år i golfklubben. Vi har blandt andet indført undervisning 
for prøvemedlemmer og andre aktiviteter for nye medlemmer og medlemmer med højt handicap, 
således at de kunne blive integreret i golfklubben. Generelt har der været satset mere på 
gruppetræninger både for at øge kvaliteten på golfspillet, men også for at fokusere på de sociale 
netværk, som opbygges.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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 •  Arbejdet har i 2020 været påvirket af COVID-19, idet mange aktiviteter, fx Furesøugen, har måtte 
aflyses. Andre aktiviteter har været præget af manglende mulighed for samling. Dermed har den 
sociale del været meget begrænset. I 2021 vil der være forøget fokus på fastholdelse.

Greenfee
 •  Forud for FG-2022 har vi haft omkring 4.000 greenfeespillere årligt. Det har været målet, at 

indtægten skulle opretholdes, samtidig med at vi skal have færre antal greenfeespillere. I 2019 
havde vi 3.500, og i 2020 havde vi 3.900 greenfeespillere (det seneste år tilskrives høj grad 
COVID-19 og godt vejr). Et andet mål var, at den gennemsnitlige greenfeeindtægt pr. billet skulle 
stige, og det har holdt. Der vil komme yderligere fokus på begge punkter i 2021.

Erhverv og sponsor
 •  Det er gennem de sidste år blevet sværere at indgå nye aftaler. Særligt Corona-året 2020 

har været meget udfordrende. På trods af dette er det lykkedes at bevare indtægtsniveauet. 
Et sponsormedlemskab indtægtsføres som både spillerrettighed og sponsorat. Et 
sponsormedlemskab gennem et sponsorat er dyrere end et almindeligt medlemskab. Dertil 
bidrager sponsorerne ofte med turneringspræmier o.l. 

STATUS PÅ STRATEGISKE TILTAG I FG-2022 PLANEN
Klubliv
 •  Velkomstcenter 

Er testet i 2019 med god succes. Vi har dog ikke egnede lokaliteter til en permanent løsning i 
klubhuset p.t. Vi tester i 2021 et fremskudt servicecenter på banen.

 •  Kommunikation 
Er forbedret med en kvalitativ og kvantitativ udvidelse af FUREN som elektronisk nyhedsbrev. FG 
Medlemsforum er oprettet på Facebook. Det nærmer sig nu 600 medlemmer og benyttes flittigt.

 •  Furesøugen 
Furesøugen blev afviklet i 2019, men måtte desværre aflyses i 2020 grundet Corona-situationen. 
Tiltaget tages op, når der igen er muligheder for dette.

 •  SeniorPlus – tiltag 
Der har været træningshold for seniorer, som desværre er lukket grundet Corona. Holdet starter 
igen, når det er muligt. Der er startet et projekt med fremskudte teesteder for de medlemmer, der 
ikke slår så langt. Det implementeres i de kommende år.

 •  Flere sociale arrangementer 
Corona har desværre lukket for disse muligheder. Der vil blive fokuseret på dette område i 2021. 

Flow og ledige tider
 •  Justering af banetider 

Klubturneringer og KiK-tider er løbende blevet tilpasset for at tilgodese både dem, der spiller i 
klubturneringer og KiK, og dem, der ikke gør.

 •  Starterfunktion 
Har været testet i 2020 med god succes. Ordningen fortsætter og udvides kraftigt i 2021.

 •  Begynder-teesteder 
Orange teesteder for begyndere er oprettet på alle tre sløjfer. Så når begyndere spiller 9-hullers 
sløjfen, kan spillet afvikles med et godt flow.

 •  Reservation, bekræftelser og optimeret boldstørrelser 
Tilgodeses gennem et større tiltag i 2021.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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Baneanlæg
 •  Par 3-baneforbedring 

Projektet er i fuld gang. Det afsluttes i 2021 med fuld ibrugtagning i løbet af 2022. Undervejs i 
projektet er fuldt spil muligt på 9 huller, hvor en del vil være provisoriske.

 •  Forbedret træningsområde 
Der er opført og implementeret overdækkede udslagssteder. Der er startet et projekt og tilknyttet 
en arkitekt på en samlet plan for yderligere forbedringer af området, herunder måtter, range, 
indspilsområder og putting greens.

 •  Parkeringspladser 
Projekt er desværre strandet, fordi vi mangler myndighedernes godkendelse.

 •  Range-robotter 
Vi vurderer ikke, at robotter til klipning og opsamling på driving range endnu er rentable og 
funktionelle nok til, at vi vil implementere. Vi følger udviklingen løbende og tester robotter på par 
3-banen.

SAMLET STATUS OG FG-2024
Vi har nu to år inde i FG-2022 opnået rigtig mange af de mål, vi satte os i 2019, da vi lancerede strategien. 
Vi er på et sted, hvor klubben er i en stadig og positiv udvikling. Det vil vi gerne bevare. Virkeligheden 
er foranderlig, og ikke mindst Corona har vist os, at livet er uforudsigeligt. Derfor er det nu tid til at 
give FG-2022 en opdatering. Vi ønsker at tilpasse vores strategi til de forhold, vi kender til i dag. Inden 
generalforsamling i 2023 vil vi derfor barsle med et nyt kompas – Strategiplanen FG-2024.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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Indlæg fra udvalgene
TURNERINGER OG REGLER
Foråret bar præg af Corona-nedlukning
Forårets Corona-nedlukning bevirkede aflysninger og udskydelse af flere turneringer. Det gjaldt bl.a. 
turneringer og arrangementer, som kræver større forberedelse eller som stred mod forsamlingsforbuddet. 
Således blev Furesøugen aflyst. For at fremme klublivet afholdt vi senere et klubarrangement med fransk 
markedsdag, musik, vinsmagning og en 9-hullers turnering, sponsoreret af Wines of Languedoc. 

Vi havde aftalt med Søllerød Golfklub om at afholde en fælles ranglisteturnering – Rudersdal-pokalen – 
som afløser for Furesøpokalen, og som skulle afvikles på begge vores baner. Turneringen måtte desværre 
aflyses. På grund af usikkerheden om de kommende måneders Corona-restriktioner er denne turnering 
atter udskudt til 2022.

Handelsbankens Fredagsturnering
Som noget nyt afholdt vi i år en løbende turnering for alle handicapgrupper, og som blev afviklet over 
seks fredage med individuel tilmelding om tid og spillepartnere. Turneringen kunne derfor gennemføres 
til trods for restriktionerne. De indledende runder kvalificerede og talte med til en afslutningsturnering, 
der blev afholdt i efteråret. Vi vil gentage denne turnering i år, men med et lidt ændret set-up for 
afslutningsturneringen, så der vil være vindere for både den gennemgående turnering og for selve 
afslutningsturneringen.

Stor søgning til klubturneringerne
På grund af det store pres på banen var vi generelt forsigtige med at skubbe aflyste klubturneringer til 
sensommeren og efteråret. Til gengæld blev der stor søgning til dem, der blev afholdt, med topscorer til 
Proshoppens gunstart med 132 deltagere og Frederikssund Isenkrams Afslutningsturnering (løbende start) 
med 160 deltagere. Så til trods for en del aflysninger blev det alligevel et godt turneringsår med mange 
glade klubgolfere. En stor tak til vores sponsorer, som finansierer præmierne til turneringerne.

Furesø Midage og Senior Open
Turneringen har efterhånden cementeret sig som en af de mest populære seniorturneringer, der tæller 
til DGU’s rangliste. I 2020 var der 132 tilmeldt, som talte de bedste spillere fra hele landet. Vinderen af 
damerækken for Seniorer og Veteraner blev Kristine Rasmussen fra Aarhus Golfklub, mens vores egen 
René Vedøe blev vinder hos Senior Herrerne i flotte +4 for de to runder. I år er turneringen udskudt til 
august på grund af EM for drenge, som jo som bekendt afvikles på vores anlæg i begyndelsen af juli.

Klubmesterskaber
Igen i år afviklede vi alle klubmesterskaberne over samme weekend i slutningen af august. Sebastian 
Steensgaard Nielsen løb med mesterskabet for både Juniorer og Herrer ved at spille tre flotte runder 
samlet i par. 

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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Liste over klubmestre 2020

Over 36 huller Klubmester Runner-up
Senior damer Mette Møller (+9) Else Kalstad (+11)
Senior herrer Jan Harding (+4) Ulrich Meyn (+8)
Veteraner damer Else Kalstad (+11) Birgitte Unmack (+31)
Veteraner herre Søren Pihl Nielsen (+12) Niels Mølgaard (+23)
Superveteraner herre Henning Porsild (+35) Claus Bytzau (+36)

Over 54 huller Klubmester Runner-up
Junior drenge Sebastian Steensgaard Nielsen (par) Sigurd Vrang Feddersen (+16)
Midage herrer Anders Thastrup Larsen (+10) Nicolaj Svendsen (+25)
Midage damer Louise Møller (+34) Jennifer Pribil (+58)
Damer Louise Møller (+34) Asta Meno (+49)
Herrer Sebastian Steensgaard Nielsen (par) Mads Langkilde (+3)

Russells vandrepokal 
Junior med bedste nettoscore Sigurd Vrang Feddersen (-2)

Regionsgolf 2020
Regionsgolf har i mange år været populært i FG, og 2020 var ingen undtagelse. Vi kunne endnu engang 
stille med 12 hold, hvilket er rigtig flot. Desværre blev regionsgolfen, som så meget andet, også påvirket 
af Corona-pandemien. Det betød, at det indledende puljespil blev halveret, så der kun var tre indledende 
kampe i stedet for seks. Derfor var det marginaler, der afgjorde, hvilke hold der endte med at vinde de 
respektive puljer. Men som så ofte før, så klarede FG sig rigtig godt, og hele fire hold blev vindere af deres 
pulje og var således videre til slutspillet. 

Bedst gik det for vores Senior B-hold, der kom helt til regionsfinalen, hvor de desværre måtte se sig slået af 
et velspillende hold fra Midtsjælland Golfklub.

Den 4. og 5. september lagde FG bane til landsfinalerne for Senior, Veteran og Superveteran. Det var to 
vellykkede dage, og vores bane høstede store roser fra de mange gæster, der kom fra hele landet.

I 2021 planlægger vi at deltage i Regionsgolf med 12 hold, og igen er der stor tilslutning med ca. 130 
tilmeldte deltagere. Vi håber, at 2021 bliver endnu et godt år for Regionsgolf i FG.

Turneringsplan for 2021
Vi planlægger et turneringsprogram for 2021, som, vi håber på, kan afvikles uden restriktioner. Det 
indebærer, at vi har et fuldt program inkl. Furesøugen, som igen i år er lagt i uge 31. Hvis turneringerne ikke 
kan afvikles som planlagt, vil de blive afholdt med løbende start eller aflyst. I kan se det fulde program på 
hjemmesiden.

Regler
For at fremme flowet på banen har vi indført en ny lokalregel om drop, hvis ens bold er slået Out of Bounds 
eller tabt i rough. Reglen indebærer, at man begrænser tiden til at lede og undgår at skulle gå tilbage og slå 
en ny bold, hvis man har undladt at spille en provisorisk.

Der er fra årsskiftet indført nye handicapregler, der indebærer, at alle slagspilsrunder (inkl. Stableford) er 
tællende runder. Selve handicaps reguleres på en hel ny måde, som bedre afspejler dagsformen. Samtidig 
bliver handicaps reguleret helt op til 54 som et WHS-handicap. Alle klubbens medlemmer har i begyndelsen 
af januar fået et sådant handicap.
 

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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ELITEUDVALG
Et MEGET anderledes år, også set med elitebriller.

Furesø Golfklubs elite plejer at skabe positiv omtale i den danske golfverden i forbindelse med 
Danmarksturneringen. Det gjorde sig desværre ikke gældende i 2020, hvor turneringen blev ’halveret’ og 
afholdt under nogle anderledes konditioner.

Resultater i forbindelsen med Danmarksturneringen, som følger:

 • 1. holdet herrer rykkede fra 1. division til 2. division
 • 2. holdet herrer rykkede fra 3. division til 4. division
 • 3. holdet herrer rykkede fra 4. division til 5. division
 •  1. holdet damer klarede lige skærene i 1. division, men spiller, grundet forskellige teknikaliteter, i 2. 

division i 2021
 • 1. holdet senior fastholdt deres plads i 1. division
 • 2. holdet senior fastholdt deres plads i 3. division
 • Veteranholdet fastholdt deres plads i 2. division
 • Superveteranholdet vil også i den kommende sæson være at finde i kvalifikationsrækken

I 2020 var det også, med nogle få undtagelser, småt med de individuelle præstationer. Vi kommer dog ikke 
udenom, at Rasmus Neergaard-Petersen, for guderne må vide hvilken gang, gjorde klubben ære. Rasmus 
blev nr. 1 i Oklahoma Stroke Play, og hvad der er endnu større, nr. 2 i The Western Amateur Championship. 
21-årige Rasmus studerer stadig på Oklahoma State University i USA og er i skrivende stund nr. 140 på 
World Amateur Golf Rankings.

Sebastian Steensgaard-Nielsen vandt en U/22 turnering, blev nr. 2 i Junior Cup, nr. 3 i U/22 i Næstved og 
nr. 3 til Junior DM i slagspil. Klubbens nye stjernefrø, Lucas Calberg Rasmussen, blev nr. 2 i DJGA’s Spring 
Open og nr. 2 til Årsmesterskaberne, efter omspil. Endelig skal det nævnes, at en af klubbens nye tilkomne 
spillere, Filip Bendix, blev nr. 2 i Solvogn Pokalen.

Et enkelt Danmarksmesterskab blev det faktisk også til, da Mads Langkilde og hans far, Christian 
Langkilde, (som er medlem i Simons) vandt DM i 2 Generationer i -6. Og Louise Møller kan bryste sig af, at 
hun blev nr. 2 ved DM i Midage.

Sidst med ikke mindst, så kan FG stadig være med hos senior- og veteraneliten, hvor Else Kalstad blev nr. 
3 på Senior Ranglisten og nr. 1 på Veteran Ranglisten.

Stort tillykke til jer alle med de fine resultater i 2020.
 
KLUBUDVALG
Klubudvalgets formål er at fastholde og skabe rammerne for et godt klubliv samt koordinere 
klubaktiviteterne og rekruttere frivillige.

Arbejdet har i 2020 været påvirket af COVID-19, idet mange aktiviteter, deriblandt Furesøugen har måtte 
aflyses. Andre aktiviteter har været præget af manglende mulighed for samling, og dermed har den sociale 
del været meget begrænset.

Begynderarbejdet og prøvemedlemmer 
Vi har i lighed med 2019 oplevet en stor tilgang af nye medlemmer. Da op til 165 medlemmer hvert år 
forlader klubben, har der været stor fokus på rekruttering af nye golfspillere i strategiplanen FG-2022. 
Hovedparten af de nye golfspillere er blevet rekrutteret gennem eksisterende medlemmer og på Golfens 
Dag. Vi forventer ikke at afholde Golfens Dag i 2021, da målsætningen for optagelse af prøvemedlemmer 
er betydelig lavere i det kommende år.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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Der har været 147 medlemmer af Kaninklubben i 2020, hvilket har været stor set det samme som i 2019. 
Handicapgrænsen blev sat op fra 37 til 45. Fra 2021 har vi fået mulighed for at sætte handicapgrænsen 
ned til 40, da der kommer færre prøvemedlemmer.

En af de ting, som der er stor taknemmelighed for hos begynderne, er, at der er mere erfarne spillere, der 
gerne bruger deres mandag aften på at være mentor for begynderne under turneringerne.

Sæsonen sluttede som vanligt med en afslutningsturnering, hvor årets kanin og årets mentor blev valgt. 
Årets kanin 2020 er Julia Rasmussen, og årets mentor er Steen Søborg Christensen.

KiK
Der kan findes informationer om alle vores Klubber-i-Klubben (KiK) på klubbens hjemmeside. 
 
Vi ønsker, at der sikres en god dialog mellem bestyrelsen og KiK, ligesom det er tanken, at dette 
samarbejde skal medvirke til at styrke det sociale klubliv.

Fastholdelse 
Vi ved, at vi mister en del medlemmer, efter de har spillet omkring 2 år. Derfor har en del aktiviteter i de 
seneste år været rettet mod denne gruppe af medlemmer.

Søndagsturneringen og Spil & Spis har været en del af disse aktiviteter, men vi må desværre konstatere, at 
tilslutningen ikke står mål med indsatsen, og vi har derfor besluttet, at disse to aktiviteter nedlægges for at 
bruge kræfterne andre steder.

Det er planen i 2021 at indkalde et antal 2. års-medlemmer til målrettede samtaler for at motivere dem til at 
oprette små grupper med fælles interesser.

Klubliv
Der gennemføres kontinuerligt undersøgelser i Golfspilleren i Centrum ved at spørge alle medlemmer.

Vores klubliv, der er en blanding af socialt miljø, hyggelig atmosfære og KiK, bliver fortsat ikke vurderet som 
særligt godt, men det skal dog siges, at det vurderes lidt bedre end sidste år.

Medlemsudvalget håber at kunne indkalde til dialogmøder i foråret 2021, hvor vi vil invitere nogle af 
medlemmerne, som har svaret i Golfspilleren i Centrum, således at vi kan få input til forbedring af klublivet. 
Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre det sociale liv i klubben for alle, uanset om man er medlem af en 
KiK eller ikke. Dette arbejde vil fortsætte i 2021. 

Vi håber også, at der kan komme flere aktiviteter i det kommende år. Det kan være regelundervisning, 
fugletur på golfbanen, greenkeepernes og medlemmernes ansvar for banen.
 
BANESERVICE
Af Lars-Christian Borg - Formand for Baneservice (BS)

”Baneservice skal medvirke til at få spillet på banen til at flyde smidigt og dermed optimere udnyttelsen af 
banekapaciteten, samt til at gældende bestemmelser overholdes. Baneservice har desuden som formål at 
medvirke til, at alle spillere, der lovligt benytter Furesø Golfklubs anlæg, får en god oplevelse. Bestyrelsen 
forventer, at anvisninger fra et medlem af Baneservice respekteres af såvel klubbens medlemmer som af 
øvrige brugere af klubbens faciliteter.”

Når man læser rapporterne om årets hændelser fra det enkelte baneservicemedlem, må man sige, at der 
har været mange forskellige opgaver. Såvel egentlig kontrol som vejledninger. Vejledninger holder BS jo 

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.
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mest af, da det er en rigtig og rar serviceopgave, men kontrol er der jo også tale om af og til, og det kan 
være en udfordring.

Færre kørsler
Hvad er det så for opgaver, som de 16 BS-medlemmer har måtte tage sig af i 2020 og blev målet nået?

Lad det være sagt med det samme. Der har langt fra været kørt og gået det, som var målet. Målet om 
mindst 560 timer på de grønne arealer blev ikke nået. Endda langt fra. Årsagen har først og fremmest 
været restriktioner ifm. Corona.

Opgaverne
Opgaverne har som nævnt været meget forskellige, og her i årsberetningen skal nævnes:
 • Vejledninger om hurtigere spil på banen
 • Luk hurtigere bolde igennem
 • Led ikke mere end 30 sekunder efter bolden, inden du lukker igennem
 • Pakke bolde i trængselsperioder, især singlespillere sammen med 2-og 3 bolde
 • Husk nedslagsmærker
 • Læg turf tilbage
 • Riv i bunkeren efter dig
 • Følg vinterreglerne, navnlig brug af måtte
 • Bekræft starttiden
 • Start til fastlagt tid
 • Få korrekt årsmærke monteret i tide
 • Følg reglerne på driving range og på træningsområdet
 • Følg parkeringsreglerne

…. ja, det var vel det væsentligste. Næh, nej, så har der desværre igen været gratister, og det vil vi ikke 
have. Det er svært at forstå, at voksne mennesker vil udsætte sig for det ubehagelige i at blive grebet som 
gratist. Men det sker altså. Seks personer blev afsløret i spil uden betaling, og 21 personer havde ikke 
betalt greenfee før brug af træningsarealerne.

Vejledning og serviceopgaver til vores greenfeegæster har også været fremtrædende opgaver for BS. 
Hjælp ved golfautomaten, vejen til restauranten, toiletter, next tee, lokalregler o.l. Og så af og til kørsel med 
drikkevare og slik. Den var populær.

Mødeaktiviteter
Der har ikke været megen mødeaktivitet i 2020, og vores kurser omkring førstehjælp og hjertestarter 
har måttet aflyses. Vi håber snart, at verdenen ændrer sig, så vi kan mødes for evaluering af 2020 
og planlægning af 2021. Og få vores nye frivillige uddannet til Baneservice. Til gavn og glæde for 
medlemmerne og vores gæster.

Ad pkt. 2 - Beretninger om klubbens virksomhed - fort.



- 15 -

Ad pkt. 3 - Årsregnskab og pkt. 4 - 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. 3 - Årsregnskab og pkt. 4 - Budget - fort.
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Ad pkt. 4 - Medlemskontingent



- 18 -

Ad pkt. 5 - Indkomne forslag

a)  Reducering af det samlede antal medlemmer i Furesø Golfklub til under 
1.450 inden udgangen af 2023

 
Forslag fra medlemmerne Else Kalstad (44-1074), Peter Fl. Adolph (44-165), Pernille 
Johansson (44-4327) og Ricki Morey (44-1350)

Gennem de sidste mange år har medlemstallet været meget højt sammenlignet med tiden før 
baneudviklingsprojektet (realiseret 2019: 1.679). Vi og mange andre medlemmer oplever, at der nu er 
meget få ledige tider på banen generelt. 

I en DGU-undersøgelse i oktober 2019 blev Furesø placeret på en tredjeplads over flest antal spillede 
runder i foråret (48.036 runder), kun overgået af Smørum og Silkeborg, der begge råder over flere huller 
end FG. Dertil kommer et uforholdsmæssigt stort indtag af prøvemedlemmer, der får lov at spille på stor 
bane.

Den store belastning på banen betyder, at nogle medlemmer melder sig ud af klubben, og at andre melder 
sig ind i en ekstra klub for at få flere muligheder for at komme ud og spille. Dette påvirker klubfølelsen 
negativt blandt de medlemmer, der er klubafhængige.

Vi foreslår derfor, at bestyrelsen pålægges at reducere det samlede medlemstal, så det kommer ned under 
1.450 inden udgangen af 2023 (dvs. i løbet af de næste 3 sæsoner). Reduceringen skal ske ved dels ikke 
at optage nye medlemmer i denne periode (med undtagelse af juniorer/ungseniorer og firmamedlemmer), 
dels ved naturlig afgang af medlemmer (pga. flytning, klubskifte, dødsfald osv.). 

Dette vil naturligvis medføre en lavere kontingentindtjening, og vi foreslår derfor, at kontingentet sættes op 
som vist i denne tabel: 

Kontingentforhøjelsen skal ske forholdsmæssigt over de tre år (2021, 2022 og 2023) og vil bevirke, 
at klubbens økonomi holdes på samme niveau som i 2019. Med det lavere medlemstal og det højere 
kontingent vil vi kunne give vores medlemmer gode muligheder for at komme ud og spille på egen bane, 
samtidig med at vi fastholder en høj banestandard, der gør anlægget attraktivt.
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Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.

Bestyrelsens kommentar
Bestyrelsen er enig i, at vi på sigt skal være lidt færre medlemmer, men finder forslaget for vidtgående af 
flere grunde:

1) Strategiplan FG-2022
 •  For det første finder bestyrelsen ikke, at vi på nuværende tidspunkt skal fravige den linje, vi fastlagde i 

2019 i forbindelse med fremlæggelsen af FG-2022. Der blev i den forbindelse stillet et svagt faldende 
antal medlemmer i udsigt, så vi nærmer os en situation med ca. 60 medlemmer pr. hul. 

 •  Samtidig skulle kontingentsatserne med og uden betalt indskud konvergere, og stigningen i kontingent 
uden indskud begrænses til at stige i takt med prisudviklingen, jf. nedenstående figur.

2) Budget 2021
Årets budget er fremsat i overenstemmelse hermed, idet det bemærkes, at vi dog allerede i år med 
genindførelse af ventelister forventer at være ca. 50 medlemmer færre ved udgangen af året. 
Vi ved ikke, om det øgede pres på banen og den stigende interesse for golf er midlertidigt eller er 
en vedvarende tendens. Det bemærkes herved, at bestyrelsen i efteråret vil starte en opdatering af 
strategiplanen FG-2022 til 2024. 

3) Foreslået nedgang på 200 medlemmer
Den foreslåede nedgang i medlemstallet på ca. 200 medlemmer - på grund af usikkerhed om afgangen 
- kun kunne gennmføres med et totalt stop for tilgang af nye medlemmer, herunder juniorer og nye 
golfspillere og/eller en forceret afgang som følge af en ekstraordinær kontingentstigning. Der er en risiko 
for, at den deraf følgende afgang primært vil være af medlemmer, der spiller væsentligt mindre end 
gennemsnittet, og at det dermed ikke påvirker presset på banen af betydning.

Overordnet holdning
Bestyrelsens holdning er, at vi følger medlemsudviklingen nøje og fastlægger sigtelinjerne ved revidering af 
strategiplanen. Dette så vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi:
 • er blevet væsentligt færre medlemmer
 • samtidig har en stor medlemsafgang
 • og har vanskeligt ved at tiltrække nye medlemmer til klubben
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Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.

b) Kameraovervågning på parkeringspladser 

Forslag fra medlem Henrik Bruun
 
Forslag
”Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen etablerer kameraovervågning af parkeringspladserne under 
hensyntagen til omkostningerne forbundet dermed og opnåelse af tilladelser fra myndigheder, samt at 
myndighederne er villige til at bruge optagelser til efterforskning.”
 
Baggrund
En golfklub er et tillokkende sted for tyve specialiseret i indbrud i biler, og tyveri fra ens bil er ikke en særlig 
behagelig oplevelse dels på grund af det økonomiske tab og dels på grund af det efterfølgende tidsforbrug 
med politi, forsikring og værksted.

Derfor mener jeg, at klubben bør installere præventiv kameraovervågning for at reducere sandsynligheden 
for tyveri fra bilerne. Det forudsætter selvfølgelig, at myndighederne er villige til at anvende optagelserne til 
efterforskning, idet de professionelle tyve sikkert er vidende om dette.

Da vores parkeringspladser er spredt over et stort område, vil det sikkert ikke være muligt af økonomiske 
årsager med kameraovervågning af samtlige pladser.

Bestyrelsens kommentar
Parkeringsarealerne tilhører kommunen. Klubben undersøger sammen med kommunen de legale og 
tekniske muligheder, der er for en løsning og de økonomiske rammer for en sådan. Bestyrelsen finder, at 
disse undersøgelser skal være afsluttet, inden vi forholder os til forslaget. Vi mener samtidig overordnet, at 
overvågningsudstyr på de arealer, vi har rådighed over skal begrænses mest muligt.
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Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.

c) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 
Mulighed for digital deltagelse og afstemning
Bestyrelsen konstituerer formand

Bestyrelsen foreslår to ændringer til vedtægterne:

Digital deltagelse og afstemning ved generalforsamlingen
I lighed med flere andre foreninger mv. foreslås det at indføre en mulighed for at supplere en fysisk 
afholdt generalforsamling med digital deltagelse og afstemning. Forslaget indebærer en større grad af 
medlemsdeltagelse, fordi man ikke længere behøver at deltage fysisk til generalforsamlingen, men kan 
deltage og stemme digitalt. Indførelsen bevirker samtidig, at det ikke længere er nødvendigt at afgive en 
stemme ved fuldmagt, fordi alle medlemmer kan stemme enten ved at møde op eller benytte den digitale 
afstemning, uanset hvor de befinder sig.

Selve stemmeproceduren er foreslået ændret, så den er tilpasset muligheden for digital stemmeafgivelse.
Endelig foreslås det, at fristen for at sende forslag til generalforsamlingen ændres, så de kan fremsættes 
indtil 4 uger før generalforsamlingens afholdelse mod i dag ca. 8 uger. På den måde kan der via det 
etablerede digitale system foregå en mere intens debat op til generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen konstituerer formand
Bestyrelsen foreslår, at formanden konstitueres af bestyrelsen i stedet for at blive valgt direkte af 
Generalforsamlingen. Årsagen hertil er, at det vil være et stort problem for samarbejdet i en bestyrelse, hvis 
formanden som udgangspunkt ikke har et flertal bag sig.
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Nuværende tekst Forslag Bemærkninger

§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er 
klubbens øverste myndighed. 
Generalforsamlinger afholdes i 
Rudersdal eller Furesø kommune. 

§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er 
klubbens øverste myndighed. 
Generalforsamlinger afholdes i 
Rudersdal eller Furesø kommune.  
Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år senest 3 
måneder efter regnskabsårets 
afslutning.

Redaktionel ændring. Afsnittet er 
flyttet frem.

Generalforsamlinger indkaldes af 
bestyrelsen med mindst ti dages 
skriftligt varsel og med angivelse 
af dagsorden med eventuelle 
forslag. 
Med indkaldelsen til en ordinær 
generalforsamling skal følge 
årsregnskabet og budget for 
det efterfølgende år. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert 
år senest tre måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 
En indkaldelse kan foretages 
via elektronisk brev til de 
medlemmer, der er registreret 
med en elektronisk adresse. Til 
medlemmer uden registreret 
elektronisk adresse udsendes en 
indkaldelse. 

Generalforsamlinger indkaldes 
skriftligt af bestyrelsen med 
mindst ti dages varsel og 
med angivelse af dagsorden 
med eventuelle forslag og 
nærmere informationer om 
tilmelding, digital deltagelse og 
stemmeafgivning. Til medlemmer 
uden registreret elektronisk 
adresse udsendes en indkaldelse 
ved brev. Med indkaldelsen til en 
ordinær generalforsamling skal 
følge årsregnskabet og budget for 
det efterfølgende år.

Redaktionelt som konsekvens af 
at skriftlig indkaldelse i dag også 
omfatter indkaldelse via mail.

Deltagelse i generalforsamlingen 
sker ved tilmelding og kan ske 
ved fysisk fremmøde eller digital 
deltagelse. Bestyrelsen fastsætter 
de nærmere krav til de(t) digitale 
system(er), som bringes i 
anvendelse. Det anvendte system 
skal være indrettet på en sådan 
måde, at medlemmernes adgang 
til at deltage i samt ytre sig og 
stemme på generalforsamlingen 
opretholdes. Det anvendte 
system skal tillige på pålidelig 
måde kunne sikre, at kun 
stemmeberettigede deltager 
i generalforsamlingen, samt 
præsentere resultatet af 
afstemningerne.

For at kunne styre valghandlinger 
mv. ved digital deltagelse 
foreslås det at deltagelse sker 
ved tilmelding. Og at deltagelse 
kan ske digitalt eller ved fysisk 
fremmøde.

Forslag om, at det overlades 
til bestyrelsen at vælge hvilket 
digitalt system, der skal tages i 
anvendelse, dog at det opfylder 
basale krav til at kunne ytre sig 
og foretage sikker afstemning.

Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.
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Nuværende tekst Forslag Bemærkninger

Generalforsamlinger ledes af 
en af forsamlingen uden for 
bestyrelsen valgt dirigent.

Drøftelser og afstemninger 
på generalforsamlingen ledes 
af en dirigent, der vælges af 
generalforsamlingen, og som ikke 
må være medlem af bestyrelsen.

Sproglig modernisering.

Stemmeberettiget på 
generalforsamlingen er alle aktive 
medlemmer, der på tidspunktet 
for generalforsamlingens 
afholdelse er fyldt 15 år. Hvert 
stemmeberettiget medlem har én 
stemme.

Stemmeberettiget på 
generalforsamlingen er alle 
aktive tilmeldte medlemmer, 
der på tidspunktet for 
generalforsamlingens 
afholdelse er fyldt 15 år. Hvert 
stemmeberettiget medlem har én 
stemme.

Deltagelse og afstemning skal 
ske ved tilmelding.

Der kan stemmes ved fuldmagt. 
Fuldmagt kan alene gives til et 
stemmeberettiget medlem, dog 
kan et stemmeberettiget medlem 
ikke afgive mere end to stemmer 
med fuldmagt.

(Udgår) Da alle får mulighed for 
digital eller fysisk deltagelse 
og for bedre at kunne styre 
valghandlingen foreslås det, at 
der ikke længere kan stemmes 
ved fuldmagt.

Beslutninger på 
generalforsamlinger vedtages 
med simpelt stemmeflertal. Til 
beslutning om ændringer af 
vedtægterne kræves dog, at 
mindst 2/3 af de fremmødte (inkl. 
de ved fuldmagt repræsenterede) 
stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for forslaget. 

Beslutninger på 
generalforsamlinger vedtages 
med simpelt stemmeflertal. 
Til beslutning om ændringer 
af vedtægterne kræves 
dog, at mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for forslaget.

Inkl. de ved fuldmagt 
repræsenterede udgår, jf. ovenfor.

På forlangende af ethvert 
stemmeberettiget medlem skal 
der afholdes skriftlig afstemning.

Afstemninger fortages digitalt eller 
for medlemmer, der ikke ønsker 
at afgive sin stemme digitalt, ved 
at afgive sin stemme til dirigenten 
på selve generalforsamlingen. 
Der kan alene stemmes om 
punkter, der er optaget på 
dagsordenen. Afstemninger skal 
være afsluttet senest 2 dage efter 
mødet.

Da deltagelse i 
generalforsamlingen både 
kan ske digitalt og ved fysisk 
fremmøde, foreslås det, at alle 
beslutninger skal vedtages ved 
skriftlig afstemning. Det forslås 
desuden, at der kun kan ske 
afstemning af beslutninger, der 
er optaget på dagsordenen. For 
at gøre os systemuafhængige 
sættes en frist på 2 dage. 
Ved visse systemer kan 
valghandlinger foregå direkte i 
forbindelse med afholdelsen. 

Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.
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Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.

Nuværende tekst Forslag Bemærkninger

Hvis der ved valg af 
bestyrelsesmedlemmer eller 
revisor/revisorsuppleant er 
foreslået flere kandidater, end 
der er ledige poster, foretages 
skriftlig afstemning efter følgende 
metode: 
Hvert stemmeberettiget medlem 
anfører på sin stemmeseddel så 
mange kandidatnavne, som der 
skal besættes poster, eller færre.
Ved stemmelighed til ubesatte 
poster afholdes omvalg efter 
samme metode mellem 
kandidaterne med lige stemmetal. 

Ved stemmelighed ved valg til 
bestyrelsen eller revisor afholdes 
omvalg mellem de pågældende 
personer. Dirigenten kan vedtage, 
at omvalget udelukkende 
sker efterfølgende ved digital 
afstemning.

Da afstemningen foregår 
digitalt, stemmes der for hver 
person for sig. Det anses ikke 
nødvendigt, at vedtægterne 
beskriver fremgangsmåden 
ved fysiske stemmesedler. 
Afhængigt af det digitale 
system, der tages i anvendelse, 
kan omvalg ske umiddelbart 
på generalforsamlingen eller 
efterfølgende. I sidstnævnte 
tilfælde foreslås det, at 
afstemningen efter dirigentens 
beslutning alene sker digitalt uden 
fysisk fremmøde.

Over forhandlingerne på 
generalforsamlingen føres en 
protokol, som underskrives af 
dirigenten.

Resultatet af afstemninger 
godkendes af dirigenten 
og foreningens revisor. 
Der udarbejdes et 
referat af drøftelserne på 
generalforsamlingen, som 
underskrives af dirigenten. 

Det foreslås, at resultatet skal 
godkendes af dirigenten og vores 
revisor for at sikre, at der ikke 
sker systemmæssige fejl ved 
optællingen.

§6 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent.
2.  Beretninger om klubbens 

virksomhed i det forløbne år.
3.  Fremlæggelse af det 

reviderede årsregnskab til 
godkendelse.

4.  Fremlæggelse af 
budget. Vedtagelse af 
medlemskontingenter og 
indskud.

5.  Behandling af indkomne 
forslag.

6. Valg af formand.
7. Valg af øvrige bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne 
skal være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest den 15. jan.

§6 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent.
2.  Beretninger om klubbens 

virksomhed i det forløbne år.
3.  Fremlæggelse af det 

reviderede årsregnskab til 
godkendelse.

4.  Fremlæggelse af 
budget. Vedtagelse af 
medlemskontingenter og 
indskud.

5.  Behandling af indkomne 
forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne 
skal være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest den 15. 
januar.

Se nedenfor under §8.



- 25 -

Ad pkt. 5 - Indkomne forslag - fort.

Nuværende tekst Forslag Bemærkninger

§8 Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår ledelsen 
af klubbens anliggender. 
Bestyrelsen består af formanden, 
som vælges for to år, og op 
til seks øvrige medlemmer, 
herunder en kasserer, som 
vælges for to år. Genvalg 
kan finde sted. Valgbare til 
bestyrelsen er aktive medlemmer, 
der efter dansk lov er personligt 
myndige. I tilfælde af vakance 
kan bestyrelsen supplere sig selv 
indtil næste generalforsamling. 
Bortset fra formanden 
konstituerer bestyrelsen sig selv 
med som minimum en kasserer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede, og 
træffer sine beslutninger ved 
simpelt stemmeflertal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Bestyrelsen 
fastsætter i øvrigt selv sin 
forretningsorden. Bestyrelsen 
kan ansætte lønnet personale 
og meddele specialfuldmagter. 
Over bestyrelsens forhandlinger 
føres en protokol. Referat 
af væsentlige forhandlinger 
og tagne beslutninger 
på bestyrelsesmøderne 
offentliggøres over for 
medlemmerne snarest muligt 
efter bestyrelsesmødet. 

§8 Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår ledelsen 
af klubbens anliggender. 
Bestyrelsen består af op til syv 
medlemmer som vælges for 
to år. Genvalg kan finde sted. 
Valgbare til bestyrelsen er aktive 
medlemmer, der efter dansk lov 
er personligt myndige. I tilfælde 
af vakance kan bestyrelsen 
supplere sig selv indtil næste 
generalforsamling. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med som 
minimum en formand og kasserer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede, og 
træffer sine beslutninger ved 
simpelt stemmeflertal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Bestyrelsen 
fastsætter i øvrigt selv sin 
forretningsorden. Bestyrelsen 
kan ansætte lønnet personale 
og meddele specialfuldmagter. 
Over bestyrelsens forhandlinger 
føres en protokol. Referat 
af væsentlige forhandlinger 
og tagne beslutninger 
på bestyrelsesmøderne 
offentliggøres over for 
medlemmerne snarest muligt 
efter bestyrelsesmødet. 

Se nedenfor.

Det foreslås, at bestyrelsen selv 
vælger formand blandt de valgte 
medlemmer.

Særligt følsomme informationer 
kan undlades offentliggjort, men 
skal fortsat findes i bestyrelsens 
protokol.

Særligt følsomme informationer 
kan undlades offentliggjort, men 
skal fortsat findes i bestyrelsens 
protokol.
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Ad pkt. 6, 7 og 8 -  Valg af formand, øvrige bestyrelse og revisor

Valg af formand
Benny Würtz blev i 2020 valgt som formand og for en to-årig periode. Der skal således ikke vælges en 
formand i år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Der skal vælges og 3 bestyrelsesmedlemmer.
• På valg er: 

- kasserer Lotte Burchard  
- bestyrelsesmedlem Connie Søborg Hansen  
- bestyrelsesmedlem Jan Braginski  
De er villige til at modtage genvalg.

Valg af revisor 

• Bestyrelsen indstiller:  
ECO-TEAM  
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab  
Peter Lind, Statsautoriseret revisor 
Blokken 90 
3460 Birkerød
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