
 

 

Referat af generalforsamlingen i Sorø Golfklub, tirsdag den 24. november, 2020 

Grundet situationen omkring Corona, foregår generalforsamlingen i år i Multisalen på Borgerskolen i Sorø 

Dagsorden 

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 tre bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 2 suppleanter 

8. Eventuelt, herunder årets golfer 

 

Der ringes ind til Generalforsamlingen, og Formanden Carl Henning G. Johnsen byder velkommen til de 

fremmødte, takker for at vi kan være på Borgerskolen. Der afholdes 1 minuts stilhed for de 6 tidligere 

medlemmer der er gået bort siden forrige generalforsamling.  

 

Punkt 1: Valg af dirigent:  

Bestyrelsen indstiller Claus N. Kristiansen. Der er ingen modkandidater, og Claus takker for valget.  

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 indkaldelsen - Beretning om klubbens virksomhed i 2020.pdf 

Derudover ridser Carl Henning kort golfåret 2020 op.  

Siden seneste generalforsamling kendetegnes den forgangne sæson af fire kvartaler.  

Perioden fra november til februar, hvor alt tegner godt for den kommende sæson. SGK kom godt igennem 

sæson 2019 med et sundt regnskab, og der var allerede i november stor tilgang af medlemmer i SGK. 

Forberedelserne til sæson 2020 gik i gang, og elementer fra handleplanen blev udført. Herunder 

renovering af omklædningsrum. 

Fra marts til maj blev hele landet ramt af Coronaens alvor, og golfsporten i DK blev også ramt. I SGK blev 

DGUs anbefalinger fulgt, som også de blev fulgt i mange andre klubber. Da det endeligt blev muligt at 

spille golf igen, kunne vi i klubben byde endnu flere medlemmer velkomne, og heriblandt mange nye 

golfere. 

Fra juni til august var mange af forholdene omkring golf i Danmark, og vi havde noget der mindede om 

”business as usual”, på nær at mulighederne om at forsamles var begrænsede. Dette kunne mærkes på 

deltagelsen ved turneringer. Selv i skyggen af Coronaen har der været plads til nye tiltag, som 



 

 

eksempelvis en turneringsdag for nye medlemmer. På denne dag blev klubben og de forskellige 

underklubber præsenteret for de nye medlemmer. Stor succes, som muligvis bliver et tilbagevendende 

tiltag i klubben. 

September til november – Igen flere restriktioner, som heldigvis ikke forhindrede hverken 

klubmesterskaberne eller sponsordag i at blive gennemført.   

Vi er blevet klogere på banen og græsset og baneudvalget har orienteret omkring disse erfaringer i et 

nyhedsbrev der er sendt til alle medlemmer i SGK. 

Der er et stort pres på banen, især i weekends. Dette skal adresseres i 2021, men alle medlemmer kan 

hjælpe til, hvis vi alle bliver bedre til at samle os og spille i firebolde så meget som muligt i weekends. 

Husk på at en fremmed bare er en ven du endnu ikke har mødt. 

Emnet fritspil kommer også op når der er meget pres på banen. Vi ser en tendens i flere klubber at disse 

aftaler opsiges. I SGK har vi også mærket dette, da Næstved Golfklub har henvendt sig for at opsige vires 

gensidige fritspilsaftale. Dette dog for sent til at det har effekt i sæson 2021. 

Generelle overskrifter for arbejdet i bestyrelsen har været 

- Konsolidering af økonomien i SGK, da der har vist sig at være en mulighed for at refinansiere 

klubhus og bane. Målet er nået, og det vil betyde at klubben i årene fremover vil have færre 

udgifter til lån ift bane og klubhus. 

- Der bliver brugt en del tid på at finde ud ag hvordan værdien af medlemsskabet for det enkelte 

medlem udvides. 

- Personalesammensætningen i klubben! Er der muligheder for at ansætte en greenkeeper elev? 

Dette er sat i bero grundet Covid-19, men vi søger en medarbejder til 2021 som kan assistere med 

at samle bolde på range, m.m. så Steffen kan fokusere på at være træner for medlemmerne. 

- Baneudvalget har knoklet med at udvikle banen så klubbens vigtigste aktiv. Der udarbejdes en 

plan for denne udvikling, både på kort og lang sigt. 

- Der arbejdet i forretningsudvalget, i samarbejde med Conni, på at udvikle restaurantdriften. Den 

positive udvikling som Covid-19 i 2020 har sat en stopper for, skal genoptages i 2021. Det bliver 

Conni selv der kommer til at orientere om de tiltage der er sat i gang, når sæson 2021 starter. 

Til afrunding, så kan det siges at 2020 har budt på mange udfordringer, men også mange gode 

oplevelser, og der er sat gang i en god og givtig udvikling, som især kommer til at gavne 

medlemmerne i Sorø Golfklub 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

Mogens Sandahl fremlægger årsregnskabet for 2019/20. Årsregnskabet har været sendt til alle 

medlemmer, så derfor tager Mogens udgangspunkt i årsregnskabets ledelsesberetning.  

I korte træk. SGK har i 2019/20 præsteret et overskud på lige godt 1 mio. d.kr. Dette er noget bedre end 

budgetteret forrige år. Det er rent faktisk 970 tusind d.kr bedre. Mogens stiller selv spørgsmålet om vi er 

dårlige til at lægge budget. Det er vi nok ikke, men det har aldrig skadet at være konservativ når der 

lægges budget. Flere faktorer bidrager dog til at vi har realiseret et meget godt overskud i 2020 sæsonen. 

Covid-19 har givet gode betingelser for golfsporten i Danmark. 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 

• Vi har forsynet årsregnskabet med revisionspåtegninger uden modifikationer og uden 

yderligere fremhævelse af forhold 

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

Der var ikke forslag fra medlemmerne 

Bestyrelsen har sendt et forslag til ændringer af vedtægterne for Sorø Golfklub sammen med indkaldelsen.  

Forslaget sendes til afstemning.  

Generalforsamlingen beslutter at stemmesedler ikke er nødvendige, men at man kan stemme ved 

håndsoprækning. 

Generalforsamlingen stemmer for vedtægtsændringen. 

I Henhold til vedtægterne §12 skal der være 2/3 af medlemmerne i klubben til stede ved 

generalforsamlingen for at kunne stemme en vedtægtsændring igennem. 

Derfor ser vi på §12.2 og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for at stemme forslaget til 

vedtægtsændringer igennem. 

Punkt 5: Fremlæggelse af budget 

Budget for sæson 2021 er fremsendt inden generalforsamlingen. 

Klubben har mærket en markant medlemsfremgang i sæson 2020, og det har en meget positiv påvirkning 

af klubbens økonomi. Klubben har penge på kistebunden. Igen i år har klubben anlagt et budget der er 

forsigtigt, men på ingen måde for forsigtigt. 

Omkostningerne i 2021 stiger. Der vil blive brugt flere penge, især på banen. 

Den nye ferielov gør bl.a. at udgiften til protræneren stiger. 

Der skal bruges 75.000 på nye græsfrø. 

Der er afsat 40.000 til rindende (drikke)vand ved toilettet på hul 7 

Der skal indkøbes nye bolde til drivingrange 

Derudover kan man i budgettet for 2021 se at der er udgifter til bl.a. 

• Leasing af maskiner 

• Trackman  

• Vandingsanlæg 

Der er ikke stigning i kontingenter for medlemmer af SGK 

Budgettet for 2021 stilles til godkendelse med et budgetteret overskud på 439.000 og uden ændringer i 

kontingent, Der er ikke spørgsmål til budgettet, og det godkendes af generalforsamlingen 

Punkt 6: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for toårige perioder jf. §9.1: Lena Lund Pedersen, Mogens 

Sandahl, og Michael Østergaard Jensen. Alle tre genopstiller.  

Alle tre er genvalgt af Generalforsamlingen. 

Punkt 7: Valg af to suppleanter: Bestyrelsen foreslår: 



 

 

Tami Jensen som 1. suppleant 

Claus N. Kristiansen som 2. suppleant 

Begge er valgt af Generalforsamlingen 

Punkt 8: Eventuelt, herunder Årets golfer 

Der spørges fra forsamlingen hvilke tanker man har gjort sig i Sorø Golfklub når man eksempelvis ser 

omkringliggende klubber opruste deres tilbud til deres medlemmer med opstilling af TeeBox/TrackMan især 

når der ses på golf tilbud i løbet af vintersæson. 

Hertil svarer Carl Henning G. Johnsen at man især er opmærksom på at sikre sig at der er råd til at 

foretage investeringer, vi skal gøre det rigtige, det kloge, og der skal være plads. Med hensyn til TeeBox, 

har vi set at det ikke har været ubetingede succeser for de omkringliggende klubber, især i forhold til 

udnyttelsen. Vi har også set at firmaet bag har kæmpet for at holde sig i gang. SGK skal fortsætte med at 

udvikle sig, også i forhold til gode vintertilbud. 

Steen Hahn kommenterer at det i sommersæson ofte er svært at få tid på banen i hverdage, da der er en 

del pres på banen fra Klubber i Klubben. Er det muligt at indskrænke KiK så menige medlemmer kan 

komme ud på banen i hverdage. 

CHJ: Dette er taget til efterretning. Der arbenjdes til stadighed på at optimere i forhold til KiK brug af 

starttider i klubben, så der bliver bedre plads. Eksempelvis har DVDP og begyndere deres KiK på samme 

dag, hvorved der frigives en eftermiddag til de resterende medlemmer. 

Der spørges til om SGO ordningen fortsætter, og om der kommer flere Parmatcher/Ægteskabsturneringer.  

RN svarer at der fortsat vil være SGO ordning i uændret form og at der er en ægteskabsturnering i 

kalenderen for 20211 

Annemette Standtke. Det øgede pres på træneren i forhold til tilgangen af medlemmer? Ser man på at 

ansætte yderligere træner? Vil man styrke tilbuddet af træning til Eliten. 

Henrik Petersen svarer at indkøb af TrackMan især skal styrke indsatsen ift træningstilbuddet til eliten 

Der spørges ind til om det snart bliver muligt at benytte toiletterne hele året? Det kan være svært at holde 

sig en hel runde, og nogle vælger vintergolf fra af samme årsag. 

Renè svarer at der allerede er etableret vand og indkøbt gasovn til toilettet på hul 11, som nu er åbent 

hele året. 

Anni spørger om det ikke vil blive meldt ud bredt, så alle medlemmer er orienteret om dette. Det vil få 

flere ud og spille igen. 

Dette tages til efterretning. 

 

 

Årets golfer 2020 blev Hanne Jensen, formand for Dameklubben i Sorø Golfklub. Carl Henning G. Johnsen 

holdt en flot tale og fremhævede især at Hanne Jensen, med sine gode evner til at sørge for at byde nye 



 

 

medlemmer indenfor i dameklubben har bidraget særdeles positivt i forhold til fastholdelse af medlemmer i 

SGK Hanne modtog en flot buket og en fin gave. 

 

Dagsordnen er gennemført, og Claus N. Kristiansen takker for god ro og orden. 

Carl Henning G. Johnsen takker på bestyrelsens vegne Claus N. Kristiansen for at føre os gennem 

dagsordnen.  


