
Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub,  

mandag den 23. marts 2009. 

Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Frantz Dolberg(FD), der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, 

at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt, og at dagsordenen var som vedtægterne 

foreskriver. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

I årets løb er flere af klubbens medlemmer afgået ved døden. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, så vi i et øjebliks stilhed sammen kan mindes disse. 

Æret være deres minde. Tak 

Det er en meget stolt bestyrelse og ikke mindst bestyrelsesformand, som skal aflægge beretning 

om klubbens virke i det forløbne år. Når vi er specielt stolte, er det fordi vores anlæg netop er 

blevet kåret som den mest attraktive bane på Fyn, Ærø ogLangeland i en læserundersøgelse i  Fyens 

Stiftstidende. 167 læsere deltog i undersøgelsen og Vestfyns Golfklub fik 20% af stemmerne på 

spørgsmålet: ”Hvis du skulle spille en anden bane end din egen klubbane, hvilken bane ville du så 

foretrække på Fyn/Ærø/Langeland?” Og jeg sitere ”sejren var overbevisende” Vi ejer jo dette 

fantastiske anlæg i fællesskab, så jeg syntes alle skal glæde sig over dette. 

Men I vidste det jo godt. Det kunne vi se på resultaterne fra den medlemsundersøgelse, som blev 

foretaget i foråret i samarbejde med DGU. Det var så positive tilbagemeldinger, at DGU´s 

repræsentant senere omdøbte medlemsundersøgelsen til en tilfredshedsundersøgelse. Jeg vender 

senere i beretningen tilbage til undersøgelsen og nogle af de resultater der kom ud af den, og hvad 

vi fremadrettet vil bruge dem til. 

Vi er en traditionsrig klub med engagerede medlemmer, et rigtig godt team af ansatte, en fornuftig 

økonomi og vi har en fantastisk bane, et godt fundament at bygge videre på, og som falder godt i 

tråd med den optimisme, vi i bestyrelsen har om klubbens fremtid - selv i en tid med galoperende 

finanskrise, fire golfanlæg som er gået konkurs eller i betalingsstandsning. Og som det blev sagt på 

DGU´s repræsentantssakbsmøde i weekenden, ”har vi nok ikke set det sidste endnu”. 

Vi må samtidig også erkende, at der fortsat skal arbejdes seriøst med at tiltrække og fastholde såvel 

medlemmer som sponsorer. Derfor har vi behov for et tæt sammenhold, en positiv indstilling, lyst 

og vilje til, at vi i fællesskab skaffer nye medlemmer og sponsorer til VFG, så vi fortsat kan bevare 

det økonomiske grundlag som er nødvendigt for at drive klubben på et højt niveau. Vi håber alle vil 

tage aktiv del i at være ambassadører for klubben. 

I foråret 2008 afholdte vi åbent hus, med sigte på at tiltrække nye golfere til vores klub. Der var i 

mange år ikke holdt åbent hus, så hvad kunne vi forvente? Derfor var det med stor spænding vi 

åbnede dørene i klubben lørdag den 12. april – der kom i alt 42 personer, hvoraf godt 30 meldte sig 

ind som prøvemedlemmer på dagen, det tør jeg godt kalde en succes. 



Vi vil gøre det samme i år, nemlig lørdag den 18. april kl. 13.00. I har måske allerede set 

annonceringen i avisen? Jeg vil gerne opfordre jer til at invitere jeres nabo, arbejdskollega, familie 

eller en fra netværket til at komme til dette års åbenthus arrangement. 

Som et lille ekstra tiltag har vi udarbejdet et brev (invitation til åbent hus) som kan bruges til at 

sende til dem som du kender. Brevet ligger ude i forhallen når I går hjem, og det eneste I skal gøre 

er at påfører navn og adresse og skrive brevet under. Hvis klubben skal være behjælpelig med at få 

det sendt, må I endelige sige til. 

Når vi nu er ved medlemmer er det vel på sin plads at jeg fortæller hvordan det står til med 

medlemstallet i VFG. 

Ved udgangen af 2008 var vi 861 (2007:884) aktive medlemmer fordelt på 

95 juniorer (81) 

672 aktive over 21 år (699) 

94 ugedagsmedlemmer (104) 

 

171 passive (179) 

Medlemstallet er stadig på et fornuftigt niveau, men det vil naturligvis varme, hvis vi igen i år kan få 

startet 30 – 40 nye op.  

På landsplan har der været en netto tilgang på 3.400 golfere i 2008, men der er samtidig åbnet så 

mange nye golfbaner, at medlemstallet pr. klub er faldende, og det er foruroligende. 

Fra DGU´s beretning fremgår det at det nu er videnskabeligt bevist at golfspillere lever fem år 

længere, bare fordi de spiller golf. Det er det anerkendte svenske Karolinske Instituttet, som har 

videnskabelig dokumentation for denne påstand. Så endnu et godt argument for at få nogle flere i 

gang. 

På juniorområdet har der gennem 2008 gået rygter om at der var flere juniorer som havde meldt 

sig ud. Som I kan se er disse rygter ikke korrekte idet vi har haft en fremgang fra 81 juniorer i 2007 

til 95 juniorer i 2008. 

Der er tre af klubbens største talenter, som har valgt at flytte hjemmeklub til Odense. Det skal ses i 

lyset af deres ambitioner om at fortsætte deres golfudvikling i et større elitemiljø end det vi kan 

tilbyde i VFG. Der er stor sandsynlighed for at I fortsat vil møde Jonas, Anders og Peter på banen, 

for de er alle tre fortsat medlem i VFG.  

Peter Bæk er udtaget til juniorlandsholdets bruttotrup, mig bekendt har vi ikke tidligere haft nogen 

VFG´er med der. Held og lykke til Peter og de andre med svinget og resultaterne.  

På sidste års generalforsamling, blev der forespurgt om hvorfor VFG ikke var med i 

Juniorgreenfeeordningen med DGU. Det lovede vi at kigge på. Det har vi gjort, og har nu også 

tilmeldt os ordningen, så 3 juniorer kan spille gratis sammen med en betalende voksen. 



Vi har til den kommende sæson indgået en aftale med Haarby Efterskole om brug af vores pro og 

bane i forbindelse med opstart af en golflinie på efterskolen. De tilmeldte elever som kommer på 

vores anlæg er golfere med DGU kort. Aftalen vil efter første sæson blive evalueret, inden der gives 

grønt lys til at fortsætte denne ordning.  

De forskellige juniorhold klarede sig gennem sæsonen 2008 med pæne resultater i meget tætte 

rækker. Desværre svigtede heldet i de afgørende situationer, så det var andre der måtte klarer 

finalekampene. 

Hvordan gik det med de øvrige turneringshold i 2008? 

3. division herrer gik videre fra gruppespillet og spillede oprykningsfinale til 2. Division, som 

desværre blev tabt meget knebent til Odsherred. 

Danmarksserien endte midt i rækken. 

I den fynske holdturnering har klubben deltaget i alle rækker med samlet set fine resultater, 

specielt skal nævnes holdet i B-rækken, som for andet år i træk har vundet den fynske række. De 

nåede helt frem til finalen i den jysk/fynske holdturnering, som desværre blev tabte med den 

absolut mindste margen. Et stort tillykke med den flotte indsats. 

2008 var første år med vores egen shop i det ombyggede sekretariat. Ombygningen gav 

golfmanageren et forbedret kontor og der blev samtidig plads til vores pro og et lille mødelokale.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi nu har fundet det rette koncept med hensyn til at tilbyde 

medlemmer og gæster basisvarer. Åbningstiderne kan naturligvis altid diskuteres, og vil efter hver 

sæson blive evalueret, så vi finder den rette balance mellem servicetilbud og omkostninger. 

Flytningen af vore pro åbnede mulighed for en ombygning i ”vestladen” med det formål, at få flere 

og mere organiserede bagpladser. Det er også lykkedes og med så stor succes, at der har været 

behov for at investere i yderligere skabe. De skulle være på plads til sæsonstart.  

På personalesiden har vi sekretariatet haft en fuldtidsansat golfmanager, en servicemedarbejder på 

0,47%, og uændret til rengøring med en medarbejder på 0,54%. 

Greenkeeperstaben omfatter en chefgreenkeeper og 4 greenkeeperassistenter. En lille 

opnormering idet der er en deltidsansat som i løbet af sæsonen er blevet ansat på fuld tid. 

Sidst med ikke mindst kommer samarbejdet med vores pro.  

Der har igennem årene været talt meget om hvordan man er dækket på banen, hvis uheldet er ude 

og man kommer til at volde skade på andre på banen. Derfor blev det på sidste års 

repræsentantskabsmøde i DGU besluttet at indgå en kollektiv ansvarsforsikring. Forsikringen 

træder ind i billedet, hvis golfspillerens egen ansvarsforsikring ikke dækker eller hvis den 

skadevoldende golfspiller ikke kan identificeres. 

 Et væsentligt forhold i forsikringen er desuden, at skadelidte ikke nødvendigvis skal konfrontere 

den pågældende spiller med skaden. For den uheldige bilist, der fik sin forrude slået i stykker, 

betyder det, at han nu blot skal henvende sig til sekretariatet og sandsynliggøre, at det er en 

golfskade, sø sørger klubben for resten, 



Det er jo ikke gratis at forsikre sig, derfor vil der i forbindelse med opkrævningen pr. 1. april blive 

opkrævet ekstra 12,- kr. pr medlem. Til dækning af denne kollektive ansvarsforsikring. Der ligger 

foldere i klubben som beskriver dækninger m.v.    

Et par enkelte kommentarer til indtægtssiden for 2008: 

Det lykkedes i 2008, at få vendt den kedelige udvikling på greenfee indtægterne fra sidste år, og 

indtægten på dette område steg med 8% til i alt kr. 674.000. 

På sponsorsiden har vi haft en sponsortur med et rekordhøjt antal deltagere. Haft en god 

sponsormatch på vores egen bane og som det fremgår af regnskabet, holdt fast i en samlet 

sponsorindtægt på et højt niveau, i alt 714.000 kr. En stor tak til alle sponsorerne for samarbejdet i 

det forgangne år. 

Vi er ved at opbygge en emnebank, med navne på alle de virksomheder, som ligger i VFG´s    

naturlige opland. Tanken er at videreudvikle vores nuværende sponsorkoncept, så vi også har noget 

at tilbyde til dem som ikke kender os i dag. 

I efteråret havde vi vores match for frivillige. Vi var desværre meget uheldige med vejret, og 

matchen blev kortet ned til ”kun” 9 huller på grund af meget regn. Vi fik tilbagemeldinger fra de 

forskellige klubber i klubben og havde en god dialog om hvad der rør sig i klubben. Et arrangement 

som bestyrelsen sætter stor pris på. 

Endnu en gang skal lyde en tak for den store indsats som frivillige har ydet i årets løb. Tak for det. 

Som lovet i indledningen vil jeg knytte et par kommentarer til medlemsundersøgelsen. Først vil jeg 

gerne benytte lejligheden til at takke alle jer som har givet jeres mening til kende. Det var der 

heldigvis mange der gjorde, nærmere bestemt 329, hvilket gav svarprocent på 37. Det er ganske 

flot og sikre ifølge dem som har forstand på sådanne undersøgelse en fuld valid rapport. 

Jeg har valgt at medtage fire slides med fra undersøgelsen: 

 

1) Tilfredshed med forhold på 18 hullers banen 
 

 Hvor tilfreds er du med følgende elementer af 18 hullers banen? 
 

2) Etikette og adfærd 
 

 Hvor tilfreds er du med dine medspillere og din egen adfærd indenfor følgende 
områder af golfspillet? 
 

3) De næste 5 år 
 

 Vigtigheden af golfklubbens arbejde de næste 5 år 
 

4) Drømmebilledet af Vestfyns Golfklub 
 

 Vælg 3 udsagn, som passer på dit drømmebillede af Vestfyns Golfklub 
 



Som tidligere nævnt fik vi nogle meget positive tilbagemeldinger, men der er jo altid områder som 

kan forbedres. De områder vi har udvalgt til yderligere bearbejdning i de kommende år er: 

 Spillerytme 

 Banekontrol 

 Tidsbestilling 

 Kommunikation 
 

Høj kvalitet af banen, noget af det væsentligste som bestyrelsen fremadrettet skal arbejde med. 

Det har vi også gjort i det forgange år, og det vil jeg knytte nogle kommentarer til: 

Det kan få gæster være svært at finde hul 1, drivingrange eller hvor der skal betales greenfee, 

derfor er der blevet lavet skiltning ved indgangen. 

Drivingrangen kommer jeg jo nok heller ikke helt uden om i denne beretning. Det viste sig nemlig at 

der stadig var meget fugtigt sidste forår. Vores forventning om at de nye dræn ville tage fra, holdt 

ikke stik. Derfor kaldte vi på assistance fra DGU, som har en konsulent, med kompetencer indenfor 

baneanlæg, og med en masse erfaring fra andre baner rundt om i landet. 

Konklusionen lød, der skal mere dræning til. Og det kan gøres ved hjælp at plovdræn, som kan 

udføres uden at det hele skal graves op igen. Vi fik tilbud på at få arbejdet udført, en ekstraordinær 

udgift på kr. 120.000 - som vi sagde ja til, men som naturligvis har sat sine spor i regnskabet, med 

en budgetoverskridelse på posten reparation og vedligeholdelse af banen. 

Vi havde en stor udfordring med vandstanden i den store sø på bagni. Hvilket bevirkede at hul 

12,13 og 14 ikke kunne komme af med vandet. Derfor blev det besluttet at få lavet et nyt 

hoveddræn over i skoven ved hul 16, som bevirker at det nu er muligt at styre vandstanden i søen. 

På bagni var vi begyndt at få nogle meget fugtige områder på og omkring greens, dette er forsøgt 

afhjulpet i løbet af vinteren, så nu glæder vi til at se om indsatserne kommer til at virke. 

Vores primære opgave i de kommende år er vedligeholdelse og pleje bedst muligt – uden 

ekstraordinære omkostninger. 

Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til alle klubbens medlemmer. Til alle ansatte for en rigtig god 

indsats i det forgange år. Og sidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt 

samarbejde til gavn for VFG. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Klubbens revisor Flemming Petersen gennemgik regnskabet. Fra salen blev der spurgt ind til 

stigning i portoudgifterne, som blev begrundet i medlemsundersøgelsen, og spørgsmål om poster 

vedrørende hensættelse til pension og feriepenge, hvilket for den store hensættelse til pension 

skyldtes fejl fra Multidata. Vedrørende eventuelt manglende hensættelse til feriepenge blev det 

bekræftet, at det var et område, der kunne give anledning til ændring, men at det hidtil har været 

praksis. 



Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. 

 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder 5-års budget. 

Klubbens revisor Flemming Petersen gennemgik budget i hovedtræk. 

Jørgen Larsen fremførte, at nyt maskinhus var en nødvendighed af hensyn til greenkeepernes 

trivsel. 

Til dette svarede BK, at det under hensyn til den aktuelle økonomiske situation var hensigtsmæssigt 

at udskyde denne investering. Desuden havde der været betydelige investeringer i maskinparken i 

de forløbne år.  

M.h.t. medarbejdernes trivsel oplyste BK, at bestyrelsen hele tiden er meget opmærksomme på at 

medarbejderne har de bedste forhold at arbejde under. 

Herefter ikke yderligere bemærkninger. 

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud 

Bestyrelsen stillede forslag om, at pris- & lønregulere årskontingentet med kr. 200 for 

medlemskategorierne Aktive over 21 år, Langdistancemedlem, Ugedagsmedlem og for 

kategorien Junior. 

Foruden bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent kom der fra salen yderligere 2 

forslag: 

1. Juniorerne friholdes kontingentforhøjelsen. 

2. at der ikke skulle ske kontingentforhøjelse for nogen medlemskatagorier. 

 

Efter at generalforsamlingen ved håndsoprækning havde tilkendegivet sin mening blev bestyrelsens 

forslag til prisregulering af årskontingentet vedtaget. 

Bestyrelsen foreslog uændret indskud, som efter dialog blev godkendt.  

Efter forespørgsel fra salen om bestyrelsen havde gjort sig overvejelser om at gøre det mere 

lempeligt at melde sig ind i klubben, svarede BK, at bestyrelsen netop havde besluttet, at der i 

forbindelse med nytegning af medlemskab kunne åbnes for, at indskud – efter begrundet 

ansøgning herom -kunne betales i rater over et kortere tidsrum f.eks med kr. 500 ved indmeldelse, 

og derefter kr. 500 i de næste 8 kvartaler. Denne oplysning gav anledning til en del debat, der 

endte med at forsamlingen accepterede, at det var et bestyrelsesanliggende og at muligheden ikke 

kunne betragtes som en rettighed generelt.  

 

6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

Forslag fra det af bestyrelsen nedsatte ”caféudvalg” blev fremlagt af Bjarne Madsen fra udvalget. 

Det blev pointeret, at det ikke var et endeligt forslag, og at udvalget ønskede generalforsamlingens 

tilkendegivelse om at gå videre med arbejdet frem mod et egentligt beslutningsforslag om 

etablering af cafédrift.  

Efter gennemgangen var der spørgsmål og bemærkninger fra generalforsamlingen: 

Poul Ib Petersen spurgte om der var givet byggetilladelse. – BK svarede, at det ligger hos 

entreprenøren. 

Henry Hansen syntes at det var et godt forslag, men at det ikke dur, da klubånden ødelægges. 

Jais Frimodt sagde, at det er vigtigt, at vi har bedre servicefaciliteter. Han mente også at klubånden 

har forandret sig de senere år.  



Der er udført et godt stykke arbejde af cafeudvalget, men han har savnet information undervejs.  

En café vil helt sikkert give klubben øget indtjening på sigt. 

BK oplyste, at planerne undervejs har været drøftet med sponsorerne og i forbindelse med 

frivillighedsturneringen, og at man ikke fundet det muligt undervejs at informere om status for 

udvalget arbejde. 

Fra salen kom der følgende bemærkninger:  

”Godt arbejde med medlemsundersøgelsen. Drop planerne om café, sørg for flere medlemmer og 

en god bane.” 

”Mange medlemmer kommer på banen, fordi de kan medbringe mad” 

”Lav et lokale hvor de gamle kan være med deres mad” 

”Et nyt lokale ovenpå kan bruges til ældrerum” 

”Der skal være en café – også af hensyn til vores mange greenfeespillere” 

Lene Krüger udtrykte, at det gælder klubbens fremtid, hvorfor hun mente, at der skal være bedre 

faciliteter. 

Heri erklærer Chr. Skov sig enig, men det må ikke gøres ved at øge omkostningerne. Det er banen, 

der gør det. 

BK oplyser, at udvalget meget gerne vil fortsætte arbejdet. 

Derefter var der diskussion om hvorvidt der skulle stemmes om forslaget eller ej.  

Udvalget var kun interesseret i en tilkendegivelse og ikke en afstemning, idet der var planer om, at 

der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, når forslaget var endeligt udarbejdet, og 

dermed klar til en endelig afklaring. 

Flere medlemmer ønsker afstemning, men dirigenten afviser, idet det ikke var hensigten med 

forslaget.  

Dirigenten afsluttede herefter punktet med at konkludere, at der på baggrund af de fremkomne 

bemærkninger og stemningen i salen ikke var basis for at arbejde videre med det konkrete forslag 

fra cafeudvalget, men det hindrede ikke bestyrelsen i at lade cafeudvalget arbejde videre med 

andre modeller for, hvordan servicen i klubhuset kunne øges.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

På valg til bestyrelsen er Tommy S. Rasmussen(villig til genvalg). Bestyrelsen anbefaler 
genvalg af Tommy S. Rasmussen. Tommy S. Rasmussen blev genvalgt med akklamation. 
Forslag til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslog Bjarne Madsen og Søren Garbøl. Begge blev valgt med akklamation. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen anbefaler valg af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Odense, og valg 

af Joachim Wengenroth som revisorsuppleant. Begge blev valgt med akklamation. 

9. Eventuelt 

Et medlem mente, at der burde have været en afstemning om cafédrift eller ej, idet han følte, at 

bestyrelsen ville arbejde videre trods synlig modstand hos generalforsamlingen. 

Mogens Kjær gav følgende opråb: ”Husk at rette to nedslagsmærker op på greens.” 

Jens Kjær foreslog, at for at få mere flow i spillet skulle der klippes kortere rough. 



Afslutningsvis udtrykte BK håbet om, at alle fortsat ville være gode venner, trods den heftige debat 

med markante synspunkter.  


