
 

 

20. november, 2022 

Referat af Generalforsamlingen i Sorø Golfklub 2022 
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  
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Formanden Carl Henning G. Johnsen byder velkommen til de fremmødte. Der afholdes 1 minuts stilhed for 
de 3 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. 
Beretningen er i forvejen fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Dog vil Carl Henning gerne fremhæve et par ting fra årets gang. Først og fremmest bemærkede han at der 
havde været en god stemning ude på banen, hvor han mødte de 22 medspillere ved 
generalforsamlingsturneringen. Dertil kom der en kort forklaring om hvad der afholdt ham fra selv at 
deltage i matchen. Carl Henning takker resten af bestyrelsen for det gode arbejde i løbet af 2022, og 
takker især Lena for den store hjælp hun har ydet i løbet af året. 
i 2021 blev det ved generalforsamlingen fremlagt at man i bestyrelsen havde lavet en aftale om opstilling 
af en TeeBox simulator på træningsarealet, så medlemmer, i ly for vind og vejr, kunne fornøje sig med 
SimulatorGolf. Alle forberedelser til opstilling blev bragt i orden, og vi afventede levering af den lovede 
TeeBox. Det viste sig dog, efter henvendelse til leverandør, at firmaet bag TeeBox simulatorene, efter 
omstrukturering, ikke ønskede eller kunne opstille en TeeBox under de aftalte betingelser. Det vurderedes 
at der ikke var noget at komme efter, og aftalen blev opsagt. 
Der arbejdes fortsat videre med områderne omkring klubhuset. Vi er allerede godt i gang med at etablere 



 

 

nye p-pladser for enden af de eksisterende pladser. Der arbejdes med at få tegnet en god plan for hvordan 
terrassen kan tilpasses så der skabes et endnu bedre og mere hyggeligt areal omkring klubhus/restaurant. 
Forpagteren af restauranten i klubben (restaurant Suserup) er kommet bedre på fode efter en hård 
opstart. Det har været svært at rekruttere alt det ønskede personale, men det er dog lykkedes at komme 
godt igennem 2022. Det forlyder at Sofie fra sæsonstart vil øge fokus på Restaurant Suserup, så 
medlemmerne vil opleve et yderligere løft. Vi ser frem til hvad 2023 bringer her. 
Slutteligt understreger Carl Henning at han ikke stiller op som formand ved næste generalforsamling. Han 
har ikke den fornødne tid som posten kræver og fortjener. Deltagere ved generalforsamlingen og alle 
yderligere medlemmer opfordres til at hjælpe med at komme med forslag til hvem den kommende 
formand kan være. 
Forsamlingen spørges om der er kommentarer til beretningen 
Pernille Sams – Tak til banepersonalet for banens fantastiske stand. Spørger om der er mulighed for at 
etablere bedre trænings faciliteter i forbindelse med træning i dårligt vejr/vinter træning. Flere 
udslagspladser med overdække og læ. Hertil svarer Carl Henning at vi fortsat er nødt til at prioritere hvilke 
projekter der arbejdes med, under henvisning til klubbens økonomi. I kommende sæson bruges der en stor 
andel af klubbens midler på at udbygge banens vandingsanlæg for at undgå at banen hærges af skadedyr i 
så høj grad som vi har oplevet de seneste sæsoner. 
”Villys søn” foreslår at men med hjælp fra medlemmer burde kunne få bygget de føromtalte skure/halvtag, 
hvis blot klubben skaffer materialer. 
Der er ikke flere forslag eller kommentarer fra generalforsamlingen. 
Beretningen tages til efterretning. 

 
Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
Mogens Sandahl fremlægger det reviderede regnskab for 2021/22. Da regnskabet inkl. ledelsesberetning 
på side 8 allerede er fremsendt med indkaldelsen, laver Mogens kun nogle få nedslag.  
Igen i år har klubben haft et godt år med et højt antal medlemmer. 
Der er realiseret et overskud på 525000 i runde tal. 
I forhold til budgettet har indtægterne været 240000 højere især som følge af kontingentindtægter. Der 
har desværre været færre gæster på banen og derved her en lavere indtægt end ventet. Nettoindtægten 
fra sponsorer er derimod bedre end vi havde håbet. 
Udgifterne til drift af banen har været højere end ventet blandt andet indkøb af græsfrø som følge af 
skader på fairways. Grundet valg af kortere løbetid end forudsat, har posten på leasing af maskiner været 
højere. Den højere ydelse kommer til at skabe bedre luft til leasing af nye maskiner i fremtiden. 
Driften af bygninger/klubhus har været påvirket af de stigende energipriser. For at imødekomme dette i 
fremtiden er det besluttet bl.a. at udskifte de dyre lyskilder (lysstofrør) som nu skiftes til LED. Det er en 
større omgang, men med nuværende elpriser er dette tjent hjem indenfor 1½ år. 
Sportsafdelingen har brugt færre penge end budgetteret grundet lav deltagelse i turneringer.   
I 2021/22 blev der investeret 644.000 i banen og i maskiner m.m. Disse investeringer er gjort kontant. 
Dog er der fortsat fokus på klubbens likviditet, da dette er yderst nødvendigt for en klub som vores. 
Det kan i regnskabet ses at der er et urealiseret tab på værdipapirer på 88.000. Investeringen i 
værdipapirer blev foretaget for at undgå negative renter. Det forventes at værdipapirerne vil stige og dette 
tab vil blive indhentet i de kommende år. 
 
Regnskabet 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 2022/23 er udsendt sammen med indkaldelsen. 
Mogens Sandahl kommer igen med et par nedslag i budgettet. 
Det forventes at indtægterne i 2023 bliver små 7 mio. 
Dette er lavere end 2022, primært grundet forventet fald i antallet af aktive medlemmer. 
Udgifterne til bl.a. drift af klubhus forventes at stige med 123.000, især grundet stigende priser på el og 
varme. 
Resultatet før renter og afskrivninger budgetteres med 599.000 
Der budgetteres med et overskud på 123.000 og en forventet forbedring af likviditeten på 109.000 før 
kontante investeringer. 
 
I kommende sæson forventes det at der vil blive investeret i en ny Topdresser samt yderligere investering 
i vandingsanlæg. 
 
Traditionen tro, så kommer der også en medlemsstatistik med tal fra DGU, hvor Mogens sammenholder 
medlemstallene fra Sorø med de nærliggende klubber som vi plejer at sammenligne os med. De vigtige tal 
er at vi pr. 30/9-2022 i Sorø golfklub er 769 senior medlemmer og i alt 944 aktive medlemmer. 
 
Er der spørgsmål til budgettet? 
Det konstateres at det er ærgerligt at der er generel tilbagegang på antallet af juniorer 
 
Der spørges til sportsafdelingens budget, der i budgettet er afsat 50% mere end det der er forbrugt sidste 
år. 2022 har været et år hvor der ikke har været stor aktivitet i sportsafdelingen, men der er skabt plads i 
budgettet til at vi kan hæve aktiviteten her igen i 2023. 
Det er særligt et ønske at der kommer flere juniorer i klubben fremover. 
Det bemærkes at der er budgetteret med et lavere tilskud (fra Sorø Kommune) i 2022/23. Forskellen 
består i, at vi sidste år modtog tilskud til etablering af to nye hjertestartere. 
 
Summeret op, så budgetteres der med et overskud i 2023 på 123.000 kr. 
Herunder er der uændrede kontingentsatser og uændrede betalingsterminer. 
 
Budgettet for 2022 stilles til godkendelse med et budgetteret overskud på 123.000 og uden ændringer i 
kontingent, og det godkendes af generalforsamlingen 

Punkt 7: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for toårige perioder jf. § 9.1. 
Bestyrelsen foreslår, at Mogens Sandahl, Lena Lund Pedersen og Michael Østergaard Jensen 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. 

Intet fra GF til Eventuelt, videre til næste vigtige punkt. 

Udnævnelsen af ”Årets Golfer 2022 i Sorø Golfklub” 

Årets golfer 2023 er: 
En som mange medlemmer i klubben kender eller kender til 
Et mangeårigt medlem 
En der altid har godt humør 
En stabil, habil golfer 
En der i allerhøjeste grad støtter op om de frivillige i klubben 

 
Bestyrelsen har indstillet at det i år er Mogens Rasmussen der indstilles til Årets Golfer i Sorø Golfklub 

 

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


