
Vestfyns Golfklubs generalforsamling tirsdag den 1. marts 2016 
 

1. Til dirigent valgtes advokat Bjarne Rasmussen. 

 

2. Formand Bjarne Madsen aflagde beretning. Den blev taget til efterretning 

 

3. Statsautoriseret revisor Poul Erik Jacobsen, PWC, fremlagde regnskabet og 

roste klubbens administration for godt arbejde. En indtægtsnedgang har været 

modsvaret af en dygtig reduktion af udgifterne, og et dyrt lån til 6.25 pct. er 

afviklet. 

 

Mogens Olsen spurgte, hvad der lå bag en post, han ikke havde set før: ”tab 

debitorer 25.000 kr.”. Næstformand Morten Delcomyn forklarede, at det er en 

hensættelse foretaget ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning inspireret af 

nogle udestående problemer sidste år. Regnskabet blev godkendt 

 

4. Poul Erik Jacobsen præsenterede også budgettet.  

Jim Staffensen spurgte, hvad der lå bag kontingentbeløbet.  

Formand Bjarne Madsen sagde, at der kom færre kroner i kassen sidste år, 

fordi de nye medlemmer var en slags gratister på grund af intruduktionstilbud, 

så de først bliver fuldtbetalende i år. Klubben havde haft røde tal i regnskabet, 

hvis man ikke havde udsat investeringen i maskiner på 700.000 kr. plus moms 

til efter nytår. Der er sat 50.000 kr. af til en renovering af den vandplagede 13. 

green, men i 2016 sker der ikke noget, for man regner med at skulle hensætte i 

måski tre år først, og hensættelserne kan undervejs blive reduceret af 

økonomiske grunde. En halvtredser mere i kontingent kunne hjælpe.  

 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Kristiansen sagde om 13. green, at den jo er lidt 

svampet, men at greenkeeperne gør, hvad de kan med topdressing osv., indtil 

en ny green kan etableres. 

 

5. Bestyrelsen har ikke været helt enig om fastsættelsen af medlemskontingentet, 

men endte med at foreslå uændret kontingent for ikke at overstige en 

fornemmet psykologisk grænse her på Fyn på 6000 kr.  

6. Der var ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen foreslog en 

vedtægtsændring, så paragraf 4 kommer til at lyde: ”Medlemskab kan kun 

opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til klubbens sekretariat til en 1. januar 

eller 1. juli. Indmeldelse på ny, tidligst efter et 1 år – i modsat fald betales der 

kontingent for den forløbne periode. Klubben er en selvejende forening og 

hæfter alene med sin formue. Udtrædende medlemmer har intet krav på andel i 

klubbens formue og har ej heller nogen forpligtelse til at betale foreningens 



gæld” 

 

Formand Bjarne Madsen begrundede forslaget med, at klubben ikke mere har 

noget indskud, og at kreative sjæle kunne spare kontingentkroner ved at melde 

sig ud og ind.  

Hvad med sygdomssituationer? Hvilket råderum har bestyrelsen? spurgte Jim 

Staffensen. Formanden mente, at sekretariatet er bemandet med voksne 

mennesker, der nok kan administrere den sag. I øvrigt har DGU’s advokat sagt 

god for paragraffen. 

Ud af de 69 stemmeberettigede deltagere var der ingen stemmer imod, så 

forslaget blev stemt igennem med stort flertal. Men da vedtægterne siger, at der 

skal to tredjedele til af det samlede medlemstal, bliver der ekstraordinær 

generalforsamling den 22. marts, hvor forslaget kan vedtages endeligt med to 

tredjedele af de fremmødte stemmer. 

 

7. Birgit Møller, Bjarne Kristiansen og Bjarne Madsen blev genvalgt til 

bestyrelsen. Per Munk og Michael Nissen blev genvalgt til suppleanter. 

Til revisor genvalgtes PWC og til suppleant Joachim Wengenroth. 

 

8. Der var intet under eventuelt, så formand Bjarne Madsen sluttede af og 

bemærkede til allersidst, at ”Rødhættehuset”, som klubben er ved at købe af 

Krengerup Gods for 325.000 kr., relativt snart bliver revet ned, så matriklen 

hen ad foråret kan begynde omdannelsen til en pænere ”indgang” til klubben.  


