
 

 

28. november, 2021 

Referat af Generalforsamlingen i Sorø Golfklub 2021 
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset i Sorø Golfklub 

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 formand 

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Eventuelt, herunder årets golfer 

 

 

Formanden Carl Henning G. Johnsen byder velkommen til de fremmødte. Der afholdes 1 minuts stilhed for 

de 7 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. 

Der er ingen indsigelser fra Generalforsamlingen 

Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Denne findes i indkaldelsen - Beretning om klubbens virksomhed i 2021.pdf 
Til denne skriftlige beretning knytter Carl Henning dog et par ord. 

Golfåret i SGK 2021 har i den grad været præget af ekstremt mange medlemmer. Det viser sig dog, som 
så mange andre år at der også er en del der melder sig ud af klubben op til fristen for dette 30/11-2021. 
I 2021 har vi fra bestyrelsens side forsøgt at håndtere det høje pres på banen med forskellige værktøjer. 
Det har bl.a. været forsøgt at slå 2 bolde sammen til 4 bolde, både for at øge kapaciteten på banen og for 
at sikre et bedre flow på banen. 
Det gav faktisk ret gode resultater, men øvelsen er en manuel proces og meget omstændig. Det skønnes 

ikke hensigtsmæssigt at genoptage denne optimering i 2022. Dog har der været bragt et ønske til DGU om 
at de afsøger mulighederne for om GolfBox eventuelt kan implementere en løsning som gør det nemmere 
at administrere. Det har været nævnt på regionalmødet i Haderslev Golfklub. 



 

 

Økonomien i SGK er god og solid. Regnskabet for 2021 viser at SGK er en sund og veldrevet klub. Vi har i 

2021 præsteret et rekordoverskud. Dertil skal siges at det derfor har været muligt og fornuftigt at 
investere midler i banen. Derudover giver det mulighed for at investere nogle penge i indretningen af 
klubhuset. 
Da Conni har valgt at opsige forpagtningen af restauranten, har vi måtte finde en ny forpagter. Bestyrelsen 
har brugt meget tid og energi på at finde det vi mener er den rigtige forpagter af restauranten, og vi ser 
frem til samarbejdet fremadrettet. Det har eksempelvis været vigtigt at finde en forpagter der kender 

sporten, men også en forpagter der vil kunne skabe en god stemning i klubhuset, måske endda ved at lave 
arrangementer i klubhuset som også er interessante for ”ikke golfere” 
I samarbejde med de nye forpagtere er der nedsat et udvalg der skal udarbejde en plan for den nye 
indretning af klubhuset. I dette arbejde indgår Tommy D. Jensen og Henrik Pedersen fra bestyrelsen. 
Ved overgangen til sæson 2022 har vi desværre mistet fritspilsaftalerne med Skovbo Golfklub og Næstved 

Golfklub, der ikke længere ønskede sådanne aftaler med Sorø Golfklub. I stedet har vi lavet en ny 
fritspilsaftale med Værebro Golfklub, og vi håber at medlemmerne vil tage godt imod dette. 

Med hensyn til Skovbo er der dog lavet en gensidig aftale om reduceret greenfee. 
Endnu en nyhed for 2022 er at der vil blive etableret en ”TeeBox” golfsimulator i forbindelse med 
drivingrange. Her vil man, især i vintersæsonen kunne nyde simulatorgolf eller modtage undervisning med 
Trackman indendørs. 
Fra generalforsamlingen kommer der spørgsmål til eventuelle andre fornyelser for 2022. Her understreges 
det at der vil komme baneservice. Enten vil de kommende forpagtere etablere en sådan service eller 
klubben vil komme til at drive denne service. 

Der spørges ind til om man har overvejet at etablere en TeeBox i dobbelt størrelse. Det bør ikke blive 
meget dyrere end at etablere en enkelt. Det understreges også her at booking af tider i TeeBox bliver via 
GolfBox.   
 
Det konstateres at beretningen tages til efterretning. 

 
Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
Mogens Sandahl fremlægger det reviderede regnskab for 2021. Da regnskabet allerede er fremsendt med 

indkaldelsen, laver Mogens kun nogle få nedslag. 2021 har været et begivenhedsløst år, om end med høje 
indtægter. 
MS spørger om bestyrelsen har været dårlige til at budgettere, men svarer selv at det ikke er tilfældet. Det 
har været svært at forudse de høje indtægter der er fulgt med tilgangen af de mange nye medlemmer. Det 

er nok det bedste der vil kunne præsteres i Sorø Golfklub. 2021 har budt på mange gæster på banen, men 
ikke mange Company Days. Derudover har der været højere indtægter på leje af buggies, fra sponsorer, 
samt fra købte træningslektioner med Steffen.  
Dertil skal lægges at der i 2021 er sparet 122.000,- på driften i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. 
lavere udgifter til drift af bane og til administration. Dog har driften af klubhuset været dyrere end 
budgetteret. 
Det understreges at bestyrelsen ikke bruger pengene førend de er i kassen, og likviditeten i SGK er deraf 

god. I omegnen af 2.4mio dkr. 
 
Claus N. Kristiansen beder kort om ordet i sin egenskab som likvidator for aktieselskabet. Han 
understreger at det fortsat er muligt at aflevere sine aktier således at man kan opløse aktieselskabet. Hvis 
man ikke er i stand til at finde den fysiske aktie, så er der lavet en blanket som man kan udfylde og 
aflevere, så det kan noteres at aktien er aflevere. 

  

Mogens Sandahl fortæller at Regnskabet for 2021 har af Revisor fået en blank påtegning. 
Derefter spørger Claus om der er spørgsmål til regnskabet. 
Fra lokalet spørges der om det, med udgangspunkt i den fornuftige økonomi i klubben, er muligt at bruge 
lidt ekstra hen over vinteren på etablering/vedligehold af vinterbanen, så den er lidt mere spændende at 
spille. Dette noteres af Tommy D. Jensen og vil blive vendt i baneudvalget 
Der var ikke yderligere spørgsmål og Regnskabet godkendes af Generalforsamlingen 

 



 

 

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 
Punkt 5: Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabs- og kalenderår, herunder 
fastlæggelse af medlemskontingent og forfaldsterminer jf. vedtægternes §4. 
Budgettet for 2022 er sendt til medlemmerne. 
Heraf fremgår det at træerne ikke vokser inde i himmelen. I 2022 er der derfor budgetteret med lavere 
indtægter. Dette bunder i at der forventes et fald i antallet af medlemmerne i takt med at tilstanden i 

dansk golf normaliserer sig lidt. 
Det forventes at vi i 2022 vil have mulighed for at afvikle alle de planlagte klubturneringer. 
Det fremgår også af budgettet at udgifterne stiger i 2022. Der er bl.a. sat penge af til at klubhuset kan 
blive indrettet så det passer til medlemmernes behov og for at tilpasse de fysiske rammer så den nye 
restaurant kan etablere sig. 

Der skal skiftes låse i klubhuset, der vil blive opsat nye hjertestartere i SGK, og i en periode bortfalder 
forpagtningsafgiften for restauranten, så den nye forpagter får en god mulighed for at etablere sig i SGK. 

Som en positiv note til budgettet er det ikke nødvendigt at investere i måtter eller bolde på range, da man 
foretog en fornuftig investering her i 2021. 
Det der bliver kunsten i forhold til økonomien i 2022 og den nærmeste fremtid er at balancere de 
indeståender klubben har, således at negative renter undgås. 
Det kan ses på udviklingen at likviditeten at der bruges lidt mere en der realiseres i 2022, dog vil vi fortsat 
mene at likviditeten er god og der er basis for en stabil drift i Sorø Golfklub fremover. 
Mogens Sandahl fremhæver her at der er sat 200.000,- i budgettet til indretning af klubhuset og det er 

planen at der skal indkøbes en ny Workman arbejdsbil. Derudover færdiggøres vandingsanlægget i 2022. 
 
Summeret op, så budgetteres der med et overskud i 2022 på 506t dkr. 
Herunder er der uændrede kontingenter for fuldtidsmedlemmer og der er uændrede betalingsterminer. 
 
Fra de fremmødte spørges der ind til hvem det er der melder sig ud af klubben. Dette redegøres der for af 

Mogens Sandahl.  
Der spørges ind til om Sorø Golfklub kan leve af klubhuset, og Carl Henning Johnsen understreger at hvis 

han var kommet til at antyde dette, var det en fejl, men det menes at Restaurant Suserup vil kunne leve 
af klubhuset. 
Det søges afklaret hvorfor der ikke er en postering i budgettet på udgiften til TeeBox. Forklaringen er at 
det først er i 2023 denne post vil fremgå. 
Hvorfor er der ikke en post på forpagtning af klubhuset? Det er der ikke fordi man har valgt at friholde 

Restaurant Suserup for forpagtningsafgift indledningsvist, for at de kan komme godt i gang. 
 
Budgettet for 2022 stilles til godkendelse med et budgetteret overskud på 506.000 og uden ændringer i 

kontingent, og det godkendes af generalforsamlingen 

Punkt 6: Valg af formand.  
Der spørges blandt de fremmødte om der er nogen her der ønsker at stille op til valget af formand i Sorø 
Golfklub. Det er der ikke. 
Carl Henning G. Johnsen stiller op til genvalg. Han modtager genvalg ved tydelige klap fra forsamlingen. 
Formanden knytter et par ord til sit valg at genopstille som formand. 

 
Punkt 7: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for toårige perioder jf. § 9.1. 

Bestyrelsen foreslår, at Henrik Petersen, Tommy Dreyer Jensen og Thomas Barfoed 
Velser genvælges. Der er ikke andre blandt de fremmødte der ønsker at stille op til bestyrelsen. 
Alle tre modtager genvalg ved klap fra forsamlingen. 
 
Punkt 8: Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår, at Tami 

Jensen vælges som 1. suppleant og Claus N. Kristiansen genvælges som 2. suppleant. 
Forsamlingen anerkender ved klap. 



 

 

 

Punkt 9: Eventuelt, herunder årets golfer. 

Der spørges ind til placeringen af hegnet/out of bounds på hul 11. Tommy D. Jensen svarer at der er 

samtaler med Naturstyrelsen om hegnet er sat op hensigtsmæssigt, og det vil blive flyttet tilbage hvor det 

hører til. 

Kan der ændres på vaskepladsen for udstyr således at der eventuelt etableres riste eller lignende for at 

undgå at der samler sig så meget mudder. Igen svarer Tommy D. Jensen fra bestyrelsen at det er på ”To-

Do” listen og vil blive lavet om således at området fungerer mere hensigtsmæssigt. 

Et medlem spørger ind til om der eventuelt kan komme lidt mere ligestilling ift. skiltning på banen når der 

er eksempelvis ændringer til lokalregler i spil, således at disse skilte også placeres på dameteestederne? 

Dette tages til efterretning. 

En kommentar fra lokalet i forhold til at det anerkendes at reglerne om at 2 bolde ikke har rettigheder i 

forhold til at blive lukket igennem på banen i prime time er fornuftige, men kan det passe at en 3 eller 4 

bold ikke skal lukke igennem når der er et hul ledigt foran? Kan det eventuelt gentænkes/tilpasses således 

at denne regel fungerer mere efter hensigten? 

Carl Henning svarer her. Det vil kræve at der er flere frivillige der tager en tørn på banen som banekontrol 

eller eventuelt startere på hul 1. Så kunne det være at der kunne etableres og fastholdes et fornuftigt flow 

på banen 

Thomas B. Velser svarer at dette vil blive diskuteret i udvalget.  

Tommy D. Jensen kommenterer også at det er rigtigt at en 4 bold tager tid om at komme rundt på banen, 

men dog kun 4t17min ca.  

Fra salen lyder der positive kommentarer ift. etableringen af TeeBox i løbet af 2022, men der efterlyses 

flere aktiviteter i klubben i vinterhalvåret og bedre rammer for indendørs træning. Dette tages til 

efterretning. 

Der efterlyses reflekser på flagtoppene, så det er nemmere at anvende afstandsmålere på banen. Det 

noteres af baneudvalgsformanden. 

Der spørges ind til hvilke rettigheder forpagteren fremover vil have i forhold til anvendelse af arealerne. 

Dette forbliver uændret, men det understreges at der er planer om at der skal etableres en ”Golferlounge” 

i stueplan, således at der vil være plads til at sidde indenfor og hygge sig efter en runde hvis man ønsker 

dette. 

 

Udnævnelsen af ”Årets Golfer 2021 i Sorø Golfklub” 

Bestyrelsen har indstillet at det i år er Lyngebækgruppen” der skal indstilles til denne fornemme pris. Dette 

begrundes i det store frivillige arbejde denne gruppe har ydet i de forgangne år med at rydde op i 

områderne langs Lyngebækken og andre steder på banen. De steder hvor greenkeeperne ikke har 

mandskab eller tid til at gøre noget i løbet af sæsonen. 

Generalforsamlingen bakker op om valget, og Tommy D. Jensen tager imod på vegne af gruppen. Gruppen 

præmieres med en god frokost i klubhuset ved næste arbejdssamling i januar. Tommy benytter her 

lejligheden til at understrege at alle kan være med og at Lyngebækgruppen har plads til flere frivillige. 

 

Claus N Kristiansen noterer at dagsordenen er udtømt og takker for god ro og orden.   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand 

Carl Henning G. Johnsen 

Ordstyrer 

Claus N. Kristiansen 

 

Referent 

Michael Ø. Jensen 

den ____________ den ____________ den ____________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

                  


