
Vestfyns Golfklubs generalforsamling 7. marts 2017 

 

 

1. Til dirigent valgtes advokat Bjarne Rasmussen. 

 

2. Formanden, Morten Delcomyn, aflagde beretning.  

 

Knud Vestergaard fandt det uheldigt, at beretningen handlede så meget om planer i 2017 i 

stedet for at koncentrere sig om året, der gik.  

 

John Jessen var bekymret for, at forsamlingen ved at godkende beretningen samtidig 

godkendte bestyrelsens fremtidige projekter. Dirigenten beroligede med, at der ikke skulle 

godkendes eller forkastes, men kun tages til efterretning.  

 

Kirsten Rosenkilde Hansen mente, at åbningsmatchen var lagt for sent i forhold til alt det 

andet, der allerede var gået i gang. Birgit Møller fra bestyrelsen begrundede det med påsken. 

 

Leif Schjøtz efterlyste mere orientering om Bjarne Madsens afgang som formand og 

sammenlignede forholdene i bestyrelsen med den interne uro i Kina i firebande-tiden i 

halvfjerdserne. Uden afstemninger i bestyrelsen havde klubben stadig haft sin bedste 

formand siden Gustaf Branth, mente han.  

 

Også Nils Jørgen Heiden efterlyste klarere udmeldinger om formandsafgangen 

 

Formand Morten Delcomyn betegnede sin omtale af planer om teestedsrenovering 

begyndende i år som god information og sagde, at han ikke kunne sige noget mere klart om 

formandsafgangen end det, der stod i pressemeddelelsen, som Bjarne Madsen selv havde 

været med til at formulere. Det var hans eget valg at gå, sagde han - jeg er ked af, at han 

ikke er med mere. Han kunne ikke være her i aften, fordi han er i Spanien, men han har ikke 

forladt klubben. Med hensyn til afstemninger: Flertallet bestemmer, det er demokrati, og vi 

har været enige, når vi gik hjem. 

 

Hanne Heiden ønskede tavlerne med klubmestre og holes in one opdateret, og det vil 

bestyrelsen gøre noget ved.  

 

Arne Eriksen savnede detaljer i det budget, der har været hængt op på opslagstavlen. 

Formanden sagde, at den godt og vel halve million til teestederne skal tages over driften. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Det reviderede regnskab blev gennemgået af Poul Erik Jacobsen fra PWC. Han betegnede 

regnskabet som solidt og klubben som en stærk forening med en god økonomisk ballast, 

hvor en væsentlig del af udgifterne kan klares over driften. Sponsorindtægterne står som 

halveret, fordi medlemskab af klubben er trukket ud af tallet og flyttet til punktet 

kontingenter. Indtægten fra shoppen vil fremover blive noget mindre, fordi OJ Golf ophører 

fra 1. april (så klubben selv må stå for salg af nødvendige småting).  

 

Allan Johansen havde lagt greenfeeindtægten sammen med indtægten fra de andre 



ordninger, vi har, og regnet ud, at vi fik 170 kr. i gennemsnit i greenfee.  

Formanden forklarede det med en kombination af de forskellige ordninger, gratisspil samt at 

samarbejdsklubbernes medlemmer spiller mere hos os, end vi spiller hos dem. 

 

Berno Holmgaard ville gerne have en søjle med budget 2016 stående ved siden af de 

realiserede tal, og han ville vide, om der var ændret på afskrivningerne.  

 

Formanden: Bygningerne afskrives fortsat over 10 år, maskiner over 6 år. 

 

Arne Eriksen mente ikke, at klubbens investeringer kunne foregå ”over driften”, sådan som 

købet af ”Rødhættehuset” til nedrivning, nej, det måtte være ”over bankbeholdningen”, og 

han spurgte, om teestedsrenoveringen skulle foregå på samme måde.  

 

Revisoren forklarede, at der var trukket på de likvide midler til huskøbet, men at det havde 

bibragt anlægget en ekstra værdi.  

 

Formanden sagde, at teestederne ikke er med i budgettet, men skal køres over driften. 

 

Bjarne Kristiansen fra bestyrelsen sagde, at vi ikke kan finansiere teestederne via daglig 

drift, men må låne eller finansiere selv. På 10 år er gælden nedbragt fra 3,9 mio. kr. til 1,8 

mio., så nu kan vi investere. Vi skal udvikle, ikke afvikle, og det bliver ikke med lige så 

meget, som vi har nedbragt gælden. 

 

Leif Schjøtz mente, at det havde været lettere for bestyrelsen fra starten at undgå omsvøb og 

straks meddele, hvordan man ville gøre.  

 

Herefter godkendtes regnskabet. 

 

4. Budgettet blev gennemgået af formanden og ser meget normalt ud. Bag punktet 

”nyansættelser personale” gemmer der sig en nødvendig ekstra udgift til rengøring.  

Der er kontrol hver måned med, hvordan regnskabet udvikler sig i forhold til budgettet. 

 

Leif Schjøtz kunne tænke sig en opdeling af medlemmerne for at skabe bedre overblik over, 

hvor mange der var til at ”betale gildet”, når der skulle bruges penge. Han talte om 504 ”A-

medlemmer” i forhold til flexmedlemmer og andre grupper. Noteret, sagde formanden. 

 

Intet indregnet til baneombygninger? spurgte John Jessen. Nej, svarede formanden. 

 

Det var slut på forelæggelsen af budgettet.  

 

5. Bestyrelsen henstiller til generalforsamlingen, at kontingenterne stiger med 4 procent for 

alle grupper, hvilket vil give 108.000 kr. Formanden begrundede det med, at økonomien 

ellers ikke kunne hæng sammen, blandt andet på grund af den aktuelle sammensætning af 

medlemskategorier og en stagnation i medlemstilgangen.  

 

 

 



Indsat ”Fastsættelse af medlemskontingenter” 

 

Navn Nuv. pr. kvt.  Ny pr. kvt.  Nuv. pr. år Ny pr. år 

Kontingent aktive o/25 år         1.435,00        1.495,00         5.740,00        5.980,00  

Kontingent FLEX            385,00           400,00         1.540,00        1.600,00  

Kontingent FLEX+            560,00           580,00         2.240,00        2.320,00  

Kontingent junior           402,00           420,00         1.608,00        1.680,00  

Kontingent Long Distance           802,00           835,00         3.208,00        3.340,00  

Kontingent Ugedag            785,00           820,00         3.140,00        3.280,00  

Kontingent Ungseniorer           785,00           820,00         3.140,00        3.280,00  

Kontingent Studerende           785,00           820,00         3.140,00        3.280,00  

Kontingent støttemedlem                        425,00           445,00  

 

Hertil kommer kontingent til DGU og DGU´s Kollektive ansvarsforsikring, som opkræves én 

gang årligt i 2. kvartal 

 

Ellen Skjerbek mente, at en stigning var o.k., men ikke for juniorerne, som burde fredes, 

hvis vi mente noget med at ville have flere af dem i klubben. Formanden replicerede, at alle 

måtte være med, og at juniorerne også fik penge fra klubben. Andre meninger: Gerne 500 

kroners nedsættelse af juniorkontingentet. Juniorerne skal også bidrage, for de bruger banen 

meget. Dem over 80 kunne også slippe billigere, fordi de kun kommer en dag om ugen. 

Bestyrelsens forslag fik et overvældende flertal. 2 stemte imod. 

 

6. Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

7. Thommy Pedersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Per Munk og Morten Delcomyn var 

villige til genvalg og blev indstillet af bestyrelsen sammen med en ny mand, Preben Elbek – 

for henholdsvis tre-, to- og treårige perioder, af praktiske grunde. 

  

Preben Elbek præsenterede sig selv som medlem siden 2004 og som ungdomsvejleder i 

Odense Kommune. Han var meget glad for klubben og ville gerne give noget tilbage, og 

interesserede sig specielt for kommunikationsområdet, som han kunne tænke sig at udbygge.  

 

Leif Schjøtz foreslog på seniorklubbens vegne Berno Holmgaard, der også gerne ville give 

noget igen fra mange år i klubben. 

 

Formanden bemærkede hertil, at den ledige post i bestyrelsen var med kommunikation som 

ansvarsråde, men blev straks korrigeret af det afgående bestyrelsesmedlem Thommy 

Pedersen, der netop har varetaget kommunikationen: Når bestyrelsen er valgt, træder den 

sammen og fordeler posterne.  

 

Benno Holmgaard trak herefter sit kandidatur, men indvilgede i at stille op igen efter flere 

højlydte opfordringer fra forsamlingen, blandt andet om, at formanden havde været unfair. 

 

 



Ved den skriftlige afstemning fik Per Munk 90 stemmer, Preben Elbek 83, Morten 

Delcomyn 68 og Benno Holmgaard 46. Valgt blev altså Per Munk, Preben Elbek og Morten 

Delcomyn. 1 stemme var blank og 2 ugyldige.  

 

Til bestyrelsessuppleanter genvalgtes Michael Nissen og nyvalgtes Carsten Hansen, der er 

kendt fra kaninudvalget og som regeldommer.  

 

Generalforsamlingen havde 101 deltagere, hvoraf én uden stemmeret. Der var fem 

fuldmagter. 

 

Note indsat:  

En afstemning af de oplyste stemmer viste en afvigelse. Derfor er der efter 

generalforsamlingen foretaget en kontroloptælling af de afgivne stemmer til valg af 

bestyrelsen ved advokatsekretær Jane Wichmann og advokat Bjarne Rasmussen. 

 

De er begge og uafhængig af hinanden nået frem til følgende resultat:  

 

Morten 68 stemmer 

Preben 83 stemmer 

Berno 46 stemmer 

Per  88 stemmer 

 

Herudover har en stemme afgivet blankt og 2 stemmer var ugyldige, idet der på de 2 

stemmesedler var stemt på den samme person 2 gange. 

 

Stemmesedlerne beror indtil videre på advokat Bjarne Rasmussens kontor.  

 

I forhold til oplyste resultat på generalforsamlingen, er der alene tale om en afvigelse for så 

vidt angår Per på 2 stemmer, idet han i første optælling angiveligt har fået 2 stemmer for 

meget registreret til sig.  

 

Kontroloptællingen af stemmesedlerne bevirker således ingen ændringer i valgresultatet. 

 

8. Endelig var der genvalg af revisionen, PWC Odense, og suppleanten, Joachim Wengenroth 

 

9. Under eventuelt luftede John Jessen en fornemmelse af manglende godkendelse af 

bestyrelsens baneforbedringer for meget store beløb. Kan bestyrelsen det? spurgte han - og 

fik straks et ja fra bestyrelsens baneansvarlige, Bjarne Kristiansen, som kom med en 

omfattende redegørelse for planen om renovering af teestederne, som er indstillet til 

bestyrelsen. Vi har kanon rammer, sagde han, men teestederne er en undtagelse. De er 

bygget op i sin tid af de forhåndenværende materialer, de er slidte, og de er for små. Ideelt er 

et teested 8 x 15 meter. Sammen med et kyndigt medlem, Asger Rasmussen har Bjarne 

Kristiansen været på teestedsbesigtigelse, og der er taget prøver og lavet forslag til 

teestedsforbedringer, som kan sættes i gang til efteråret. Først for-9 og i 2018 bag-9, og det 

drejer sig i første omgang om herreteestederne, der er de mest medtagne og skal bygges op 

fra grunden og etableres med rullegræs. Men også nogle af dameteestederne vil komme 

under behandling. Der er tale om et projekt, som vi selv anslår til ca. 600.000 kr. for 

herreteestederne og 75.000 kr. for dameteestederne. Fire firmaer skal komme med en pris. 



Nils Jørgen Heiden spurgte, om man ikke samtidig kunne hæve 1. tee, så man kunne se 

bunkerne, og fik svaret af Bjarne Kristiansen, at han godt kunne følge ham, men at der ikke 

er økonomi til det. Man kunne også ønske at hæve 4., 13 og måske 18, og så kræver det en 

større investering. I øvrigt nævnte han på et spørgsmål om 13. greens fremtid, at der ikke var 

nogen i øjeblikket, fordi den er spilbar og hverken er blevet bedre eller dårligere de senere 

år. Men der ligger en færdig plan om en ny hævet green til 300.000 kr. til højre for den 

nuværende. 

 

Leif Schiøtz ønskede flere buggies til greenfeegæsterne.  

 

Hanne Heiden mente, at man også kunne tage lidt af bakken foran 1. tee. 

 

Christian Skov havde aldrig oplevet diskussioner som på denne generalforsamling om 

bestyrelsens ret til investeringer af den størrelsesorden, som har været på bane. 

 

Formanden afsluttede med tak og gaver til det afgåede bestyrelsesmedlem Thommy 

Pedersen, og det samme til den fraværende afgåede formand Bjarne Madsen. 


