Dette er referatet fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 28. november, 2019
Dagsorden for Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af formand
7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Eventuelt, herunder årets golfer
Punkt 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen indstiller Claus N. Kristiansen. Der er ingen modkandidater, og Claus takker for valget.
Gunnar Ralkov kommenterede, at der ifølge §8.3 er mangler ved indkaldelsen til årets generalforsamling,
da budget ikke har været sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Han understreger at vi bør
overholde klubbens vedtægter. Claus N. Kristiansen påpeger at det er nok at sikre at budget er
tilgængeligt i klubben hvis et medlem ønsker dette.
Gunnar Ralkov understreger at Generalforsamlingen for klubben er det vigtigste punkt på året.
Carl Henning G. Johnsen (CH): Dette tages til efterretning. Det bør ikke have konsekvens i forhold til
indkaldelsens gyldighed, men han er enig i at vi fremover skal bestræbe os på at vedlægge alle bilag i
indkaldelsen.
Claus fortsætter med at berette at generalforsamlingen er korrekt indkaldt, i overensstemmelse med
vedtægterne for Sorø Golfklub.
Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Denne findes i Dokumentet ”Mundtlig Beretning GF 2019.docx”
Derudover kommer CH ind på at vi har klubber tæt på SGK som knokler med at overleve. ”Den enes død
er den andens brød”. Bestyrelsen er opmærksom på hvad der foregår, og er klar til at reagere hvis der er
mulighed og eller behov for dette. Der er et godt samarbejde i den siddende bestyrelse. Der bliver arbejdet
intenst på at fastholde medlemmer, samt at sikre at vi fremover også har en bane der har en meget høj
kvalitet.
Resultatet, der bliver præsenteret i årsregnskabet, er en god kombination af held og god forretningssans.
Bestyrelsen og Klubber i Klubben (KIK) arbejder på at sikre at KIK aktiviteter har den nødvendige plads og
prioritering på banen, samt at der er mulighed for de ikkeklubafhængige spillere kan komme på banen i
løbet af ugen og at de også har adgang til de attraktive starttider.

Spørgsmål fra Generalforsamlingen - Steen Hahn Andersen: Har vi været proaktive i forhold til at hverve
medlemmer fra Sandager og Skjoldenæsholm? Har man i bestyrelsen/klubben forholdt sig til den
demografiske udvikling hos medlemmerne i DGU? Alder stiger og medlemstallet falder? CH responderer:
SGK har ikke aktivt jagtet medlemmer fra naboklubberne, men tyr til de stille linjer og artikler. Der er en
artikel i trykken i Sjællandske Dagblad og Sorø Avis der omtaler SGK.
SGK kan og vil ikke matche Trelleborgs knaldtilbud til nye medlemmer fra Sandager og Skjoldenæsholm
Dog er der sat penge af i budgettet for 2020 til at købe prof hjælp til en hvervekampagne.
Der er forslag om at SGK bruger Ringsted Messen igen til at profilere sig og komme lidt længere ud. Dette
tages ad notam af bestyrelsen.
Poul Hangler spørger ind til hvad der gøres for at hverve unge/yngre medlemmer. Her til svares, at det
også ligger i det kommende års arbejde for medlemstilgang.
Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Mogens Sandahl fremlægger årsregnskabet for 2018/19. Årsregnskabet har været sendt til alle
medlemmer, så derfor tager Mogens udgangspunkt i årsregnskabets ledelsesberetning.
I korte træk. SGK har i 2018/19 præsteret et overskud på 536t.kr. Dette er noget bedre end budgetteret
forrige år. Flere indtægter på bl.a. kontingenter, sponsorer, pro træner og golfcars, og markant færre
udgifter til drift af banen og vedligehold af klubhus.
•
•

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for
regnskabsaflæggelsen
Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegninger uden modifikationer og uden yderligere
fremhævelse af forhold

Kommentar fra Generalforsamlingen – Ole Linnemann spørger om lønningerne er for beskedne. Hertil
svares, at lønningerne har et tilfredsstillende niveau, og at der jo er årlige forhandlinger herom.
Terry Jensen opfordrer generalforsamlingen og medlemmerne i SGK generelt om at bruge deres netværk
og hjælpe SGK tiltrække flere Company Days. Det er en post som er nedadgående i regnskabet. Han
mener at der må være nogen der kan hjælpe med at markedsføre dette produkt.
Regnskabet godkendes af Generalforsamlingen
Punkt 4: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer:
Der er ingen forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
Punkt 5: Fremlæggelse af budget:
Mogens Sandahl fremlægger budget for 2020. Der startes med at understrege at indtægterne fra
kontingenter i SGK er under pres. Der vil komme en uddybning hvorfor der budgetteres med en
kontingentstigning på ca. 3% på de fleste kontingenttyper
Banedrift: der skal i 2020 investeres 100.000, - i oprensning af søer samt rydning/oprettelse af skrænten
langs søen på hul 16. Banen er det vigtigste aktiv i SGK.
Der er samlet set budgetteret med et mindre overskud end det der er realiseret i 2018/19, idet
overskuddet forventes at ligge i omegnen af 80 t.kr.
Dette skal ses i lyset af at der skal investeres, leases og afskrives ca. 1 mio. kr. i maskiner og større
forbedringer på banen.

Kontingenter: SGK indtægter på kontingenter falder ca. 130.000 om året. Derfor skal der til stadighed
knokles for at hverve og fastholde medlemmer.
Med de varslede kontingentstigninger i 2020 på 3% er SGK på niveau med de klubber vi plejer at
sammenligne os med i nærheden.
Opsummeret stiger Seniorkontingent med 200 pr år, kontingentet for ungseniorer falder fra 4800 til 3000
pr år, så vi er på niveau med naboklubber.
Indstillingen til budget for 2019/20, inkl overskud, kontingentstigning og uændrede terminer for
kontingentopkrævninger lægges frem til generalforsamlingens godkendelse.
Budgettet 2019/20 godkendes uden bemærkninger
Punkt 6: Valg af formand:
Carl Henning G. Johnsen stiller op, bestyrelsen foreslår genvalg.
Carl Henning G. Johnsen er genvalgt
Punkt 7: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Henrik Petersen, Tommy D. Jensen og Thomas B. Velser er
på valg. Alle tre genopstiller.
Alle tre er genvalgt af Generalforsamlingen.
Punkt 8: Valg af to suppleanter: Bestyrelsen foreslår:
Tami Jensen som 1. suppleant
Claus N. Kristiansen som 2. suppleant
Begge er valgt af Generalforsamlingen
Punkt 9: Eventuelt, herunder Årets golfer
Jørgen Markussen er udnævnt til årets golfer 2019. CHJ holder en fin tale, og beskriver bl.a. Jørgen
Markussen som en der meget ofte er at finde i klubben, og en person for hvem ingen opgave er for lille
eller for stor. Han er altid klar til at yde en indsats.
Jørgen Markussen modtog en fin gave fra bestyrelsen.

Gunnar Ralkov og Leif Madsen ønsker at få ordet under eventuelt:
Banen er SGKs største aktiv, og det er vigtigt at vi alle passer på denne. I korte træk minder de om at
banen er anlagt sammen med en anerkendt banearkitekt, og at man bør bede om hjælp af en banearkitekt
når der foretages ændringer/forbedringer på banen. Der forefindes en beplantningsplan for banen.
De er uenige i nødvendigheden af nedlæggelsen af bunker på hul 10, bl.a.
Det skal være af hensyn til spillet der foretages ændringer, ikke for at spare penge
Tommy svarer på baneudvalgets vegne. Det er oplagt at afsøge muligheden for at benytte banearkitekt
fremover på større projekter, men at siddende baneudvalg ikke har fundet de justeringer som er udført

værdige til at betale banearkitekt herfor. Siddende BU er ikke bekendt med ”Beplantningsplanen” men vil
undersøge dette nærmere. Tager GR og LM’s bemærkninger til efterretning
Jan Lorentzen kommenterer. Er langt hen af vejen enig i GR og LM’s argumenter, men at rigtigt mange
baner med 25 år på bagen er tilpasset løbende for at følge udviklingen i golfsporten, hvilket så også vil
være naturligt for Sorø. Det er vigtigt at der ikke bliver foretaget ændringer der får noget der virker til ikke
at virke.
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