
Referat fra ordinær generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 20. august 2020 på 
Kulturcenter Mariehøj, Gl. Holte. 

 

For generalforsamlingen var fastlagt følgende dagsorden:  

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
3.           Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2019) til        
              godkendelse og meddelelse af decharge.  
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for 

indeværende år (2020) til godkendelse. 
 
5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år (2021).   
 
6. Forslag fra bestyrelsen.  

 
a. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer (bilag 1 og bilag 2). 
b. Bestyrelsen stiller forslag om tinglysning af deklaration (bilag 3). 

                
7. Forslag fra medlemmerne.  

Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 10. august 2020 kl.12.00. 
    
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 
På valg er:  
 
1) Stephen Horner, opstillet af bestyrelsen og villig til genvalg 
2) Torben Otte Jørgensen, der opstilles af bestyrelsen 
3) John Ottesen, der opstilles af bestyrelsen 
 
idet både Torben Otte Jørgensen og John Ottesen har været udpeget af bestyrelsen som 
fungerende bestyrelsesmedlemmer siden sidste ordinære generalforsamling, jf. 
vedtægternes § 7 stk. 3. Torben Otte Jørgensen har fungeret som kasserer og John 
Ottesen har været en del af sponsor- og Rekrutteringsudvalget. 

 
  Bestyrelsen opstiller ligeledes følgende nye kandidater (bilag 4):  
  Hanne Borchersen, der har været fungerende bestyrelsesmedlem siden marts 2020  
  Susanne Bisgaard Rørly 
   
 

9. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 
10.  Eventuelt.  
 

 



Formanden Søren Graversen bød velkommen til forsamlingen. 
Der var mødt 65 medlemmer samt 10 fuldmagter dvs. i alt 75 stemmeberettigede.  

Ad 1. Valg af dirigent  

Claus Spangenberg blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i 
overensstemmelse med vedtægterne for klubben, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig 
i forhold til dagsordenens punkter, dog således at forslagene om vedtægtsændringer vil kræve 
fornyet vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling (hvis de vedtages i dag), da det 
nødvendige antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på denne generalforsamling.  

 

Ad 2. Formandens beretning  

Formanden henviste til formandens skriftlige beretning for 2019, der var sendt ud sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden benyttede lejligheden til at takke samtlige 
interessenter, medarbejdere og frivillige, og orienterede derefter om følgende punkter for 2020:  

Oplæg til DGUs repræsentantskabsmøde, hvor Søllerød GK sammen med Furesø GK stiller 
forslag til gennemgang af retningslinjer for tildeling af DGU kort. 

Løbende forhandlinger med Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal Kommune om 
udvikling af baneprojekt. 

Dagen forinden generalforsamlingen havde Morten Dufour Voetmann meddelt, at han fratrådte 
som bestyrelsesmedlem. Formanden takkede Morten for indsatsen, herunder hans arbejde for 
vintertræningsmuligheder. 

På spørgsmål fra Lars Remvig (som roste bestyrelsen for arbejdet og et godt informationsniveau) 
redegjorde formanden og bestyrelsen nærmere for husudvalg, eliteudvalg og baneudvalg.  
Bestyrelsen er ikke i mål med baneudvalget. 

Lars Hende ønskede en form for screening af nye medlemmer i forbindelse med de mange 
rekrutteringstiltag. Han ønskede at sikre, at de oprigtigt var interesseret i at spille golf. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, blev denne taget til 
efterretning af forsamlingen.  

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbende år (2019) til godkendelse og 
meddelelse af decharge og punkterne 4 og 5. 

Dirigenten meddelte at punkterne 3 - 5 blev behandlet under et. 

Klubbens kasserer Torben Otte Jørgensen forestod fremlæggelsen, idet han tog udgangspunkt i 
årsrapporten, som fulgte med indkaldelsen, som derefter måtte anses for bekendt. 

Årsregnskabet for 2019 viser et overskud på 274 t.kr. Det var bedre end budgetteret og bedre end 
året før. Covid - 19 har sat sine spor, men vi er kommet godt efter det og har i samme forbindelse 
modtaget 290 t. kr. fra støttepuljen. Torben var behersket optimist, og bestyrelsen håber at kunne 
lande 2020 bedre end forventet. 



Likviditeten kan være belastet af udgifterne på 1.250 t. kr til parkeringspladsen, men vores bank vil 
kunne yde det fornødne. 

De fremtidige mål er et overskud i nærheden af en million, således at vi kan sikre en del af de 
planlagte ændringer på vores bane. Vi når ikke disse mål uden en kontingentforhøjelse, som 
bestyrelsen endnu ikke har lagt sig fast på, men en stigning på 4 - 6 % må anses for forventelig. 

Fra salen kan nævnes følgende kommentarer. 

Susanne Rørly: Næste år vil det være at fortrække, at hovedtallene vises på skærmen (taget til 
efterretning) 

Morten Ridder Johansen: En stigende del af vore medlemmer vil være + 80, hvilket bevirker 
faldende kontingentindtægter. 

-dette medførte en kommentar fra Nina Bregenhøj, at hun havde betalt fuldt kontingent i 50 år, 
hvorfor det kun var rimeligt, at kontingentet var lavere for +80.  

(bestyrelsen er opmærksom på begge synspunkter) 

Nina ønskede tilføjet, at Klubben måske skulle drosle ambitionerne ned og dermed holde 
kontingentet nede. 

På dirigentens forespørgsel godkendte forsamlingen regnskabet for 2019 og budget 2020, ligesom 
forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen. 

 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen  

Forslag 1 om kategorierne for flexmedlemskab blev godkendt (ved håndsoprækning) med mere 
end 2/3 af stemmerne.  
 
Forslag 2 om præcisering af generalforsamlingens kompetence i forhold til bestyrelsen blev 
godkendt (ved håndsoprækning) med mere end 2/3 af stemmerne. 

Forslag 3 om fjernelse af 8-årsperioden for bestyrelsesmedlemmer var ikke et kardinalpunkt for 
bestyrelsen, men formanden gjorde opmærksom på, at den nuværende bestemmelse kunne være 
stopklods for den nødvendige kontinuitet. Lars Remvig og sidenhen Mogens Bechmann anså 
forslaget i sin enkelthed for værende for vidtgående (kunne føre til juntalignende tilstande). 
Bestyrelsen besluttede herefter at trække forslag 3. Da der ikke var andre medlemmer, der 
ønskede at overtage bestyrelsens forslag 3, udgik forslaget uden at være sat til afstemning. 
Bestyrelsen tilkendegav, at man nu ville gennemarbejde forslaget til næste generalforsamling, med 
henblik på at genfremsætte det med en mere hensigtsmæssig formulering. 

Bestyrelsens forslag vedrørende tinglysning af deklaration og fuldmagt til bestyrelsen blev 
enstemmigt vedtaget (ved håndsoprækning). 

 

Ad 7. forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag. 



Ad 8 og 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Bestyrelsen havde indstillet følgende: 

Hanne Borchersen 
Susanne Bisgaard Rørly 
Torben Otte Jørgensen 
John Ottesen 
Stephen Horner (genvalg) 

Da der ikke var andre kandidater var de pågældende dermed valgt ved fredsvalg. 

 

Ad 10. Valg af revisor  

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Da 
der ikke var bemærkninger til dette, blev bestyrelsens forslag vedtaget.  

 

Ad 11. Eventuelt. 
 

Mogens Brandt savnede skiltning til driving rangen. Chefgreenkeeper Mads Andersen kunne 
fortælle, at Klubben har søgt om mere skiltning og fået tilladelse. Dette indbefatter også den 
efterlyste skiltning.  

Mogens Bechmann spurgte til uret ved putting green/1. teested. Mads Andersen fortalte, at 
hjælpen var på vej, men det havde været noget af et mysterium at finde ud af, hvor det stammede 
fra, med efterfølgende vanskeligheder. 

Jette Lissau spurgte om brug af P-pladsen. Formanden oplyste at P-pladsen i princippet er 
offentlig, og at den må benyttes af beboerne i Brillerne. Vi har af samme grund søgt om tilskud fra 
Rudersdal Kommune. 

Henrik Stausbøll spurgte til samarbejdet med naboklubberne (mulighed for fritspil mod en 
kontingentforhøjelse). Formanden fortalte, at stemningen hos de omkringliggende ikke var til det - 
man hyttede sit eget. 

På forespørgsel tjekker sekretariatet at passivt medlemsskab ikke er gledet ud af hjemmesiden. 

 
Dirigenten forespurgte, om der var andre, der ønskede ordet. Da dette ikke var tilfældet, afsluttede 
Claus Spangenberg generalforsamlingen, gav ordet til formanden, der takkede dirigenten for 
indsatsen og for god ro og orden. 

 

Som dirigent 
Claus Spangenberg  

 



 

 

........... efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Graversen, som 
formand, Stephen Horner, som næstformand og Torben Otte Jørgensen som kasserer. Klubben 
tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. iflg vedtægterne 
§7 stk 6. 

 

 

 


