
Referat fra Generalforsamling 2019 i Ebeltoft Golf Club

Generalforsamlingen blev afholdt d. 27.  januar 2020 i klubhuset og havde 120 
stemmeberettigede deltagere. (incl. fuldmagter)
Formanden bød velkommen og bad forsamlingen mindes de medlemmer, som var afgået 
ved døden i årets løb.
Formanden gennemgik herefter den vedtægtsmæssige dagsorden og gik til første punkt:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Brandt Madsen, som blev valgt og kunne konstatere, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse 
med golfklubbens Vedtægt. Han gav derefter ordet til formanden vedr. dagsordenens 
punkt 2:

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag.
Beretningen blev godkendt og formanden fortsatte med punkt 3:

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Regnskabet fik ros for at udvise et pænt overskud, som resultat af en stram 
omkostningsstyring i svære tider.
Der var afklarende spørgsmål til nogle af posterne, og der blev efterlyst en likviditets-og 
pengestrømsanalyse, ligesom man gerne ville have haft noterne til regnskabet ud samtidig
med regnskabet. Regnskabsforklaringen var lidt handicappet af, at kassereren ikke kunne 
deltage i generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget
Formanden forelagde budgettet for 2019-20
Budgettet balancerer med et lille overskud med udgangspunkt i det kendte medlemstal pr. 
1.10.19 (efter udmeldelsesfristens udløb) og med tillæg af forventede nye medlemmer i 
budgetåret. Pr. 1.10.19 havde vi mistet 38 (fuldtids)medlemmer og siden et par stykker 
mere. Med udgangspunkt i det store antal prøvemedlemmer i 2019 (60) forventer vi en 
tilgang på 20 medlemmer i budgetårets løb.
Der forventes desværre også ligesom hidtil et relativt stort antal udmeldelser i budgetårets 
løb, men det påvirker først økonomien i 2021, da kontingentet er bindende for hele året.
Der var en række spørgsmål til budgettet, som uundgåeligt, men lidt forvirrende blev 
koblet sammen med det følgende punkt, Kontingentfastsættelse. Også her var 
budgetforklaringen lidt handicappet af kassererens forfald.
Der blev bl.a. spurgt til:
- en relativt stor stigning i Banedriften? Den skyldes en engangsudgift til forbedring af 
vandings-anlæg og par 3 bane og udslagsskur på træningsbanen. 
- om vores nye greenkeeperassistent, som er mekaniker, ikke vil reducere udgiften til 
maskin-vedligeholdelse? Jo, det er indregnet, men hovedparten af udgiften vedrører 
reservedele til den aldrende maskinpark.
-  om der ikke kan hentes penge i fonde? Jo, vi har bla. a. fået fra DIFs Foreningspulje, 
men der er ikke mange golfrelevante fonde, og der gives ikke til drift, kun til projekter, hvor 
vi i øjeblikket har to ansøgninger ude.



- om den nye greenkeeperassistent behøver at være ansat i 11 måneder, vi har før nøjes 
med 9 måneder? Ja, men da var der tre ansatte, nu er der kun to og der går mindst en 
måned med afvikling af ferie og afspadsering. 
- om nedbringelse af gælden og bortfald af lån? Lånene er omlagt så vi sparer kr. 16.000 
årligt. Eurolånet bortfalder om 2,5 år, men det påvirker til den tid primært likviditeten og 
driften kun med en lidt mindre renteudgift.
Budgettet blev taget til efterretning.

5. Fastsættelse af kontingent i.h.t. Betalingsregulativet
Formanden orienterede om at Betalingsregulativet giver en automatisk regulering af 
kontingentet i takt med pristallet, men der udløses ikke en stigning i 2020. Bestyrelsen 
finder imidlertid en kontingentstigning nødvendig, og har derfor fremsat forslag til en 
sådan.
Formanden gennemgik derefter en 5 årig budgetoversigt, som bestyrelsen har udarbejdet. 
Vi regner med at kunne holde udgifterne på nogenlunde uændret niveau, med tillæg af 
årlige pris-og lønstigninger på 1%. Men der er ikke plads til ekstraordinære udgifter.
Problemet er indtægtssiden. Vi har i en årrække haft en nettotilbagegang i medlemstallet 
på 20-25 fuldtidsmedlemmer, og der er ikke noget der tyder på, at det ændrer sig 
væsentligt med vores alderssammensætning, og den almindelige tilbagegang i antallet af 
golfspillere. Vi har med en stor indsats fået 20 nye spillere i 2020, og indsatsen skal 
fortsættes, men bestyrelsen finder det mest realistisk, at regne med en nettotilbagegang 
på 20 (fuldtids)medlemmer også i årene 21 og 22.
Med uændrede kontingentsatser vil klubben i årene 21-24 mangle i gennemsnit ca. kr. 
200.000 årligt.  For at dække den manko skal kontingentet stige med kr. 800, for et 
fuldtidsmedlem, d.v.s fra kr. 5.900 til kr. 6.700. Formanden viste en oversigt over 
naboklubbernes kontingent, hvor vi også efter stigningen ligger i den lave ende.
Bestyrelsen foreslog derfor, at kontingentet for et fuldtidsmedlem skal stige med kr. 800 til 
kr. 6.700 med virkning fra næste budgetår, 2020-21. Da budgettet for indeværende 
budgetår, 2020 kun med nød og næppe balancerer foreslår bestyrelsen, at stigningen 
iværksættes delvis allerede i år med kr. 400, som i givet fald vil blive opkrævet pr. 
1.5.2020.
Der var delte meninger om det nu også var nødvendigt at vedtage den store stigning før 
den forventede medlemstilbagegang faktisk har vist sig. Endvidere om det var nødvendigt 
at lade kontingentet stige allerede i indeværende budgetår, hvor budgettet jo balancerer. 
Der blev udtrykt bekymring for, at et så højt kontingent ville medføre ekstra mange 
udmeldelser og hæmme tilgangen af nye medlemmer. På den anden side var der også 
forståelse for nødvendigheden af forhøjelsen og set pr. måned og i forhold til hvad man 
ellers bruger på sin golf var kr. 800 ikke så voldsomt.
Der blev også spurgt om det overhovedet var lovligt at hæve kontingentet midt i året. Hertil
blev der svaret, at det er generalforsamlingen for året 2019, der fastsætter kontingentet for
2020, og da generalforsamlingen nødvendigvis må afholdes efter årsafslutningen for 2019 
og dermed inde i det nye budget/regnskabsår kan og skal generalforsamlingen fastsætte 
kontingentet for inde-værende år og følgende år, indtil en senere generalforsamling måtte 
ændre det. 
Der blev ikke fremsat ændringsforslag og dirigenten satte derefter bestyrelsens 
kontingentforslag til skriftlig afstemning.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 81 (67,5%) stemmer for, 37 (30,8%) imod og 2 
(1,7%) blanke.



6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Fra bestyrelsen var der forslag til 
kontingentfastsættelse, som blev behandlet under punkt. 5.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
På valg var Henrik Jacobsen, som ikke ønskede genvalg, Jørgen Fink udtræder af 
bestyrelsen af helbredsgrunde og Susanne Rasmussen ønskede ikke genvalg som 
suppleant.
Dirigenten udbad sig derfor forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen foreslog Jette Glargaard og Gøsta Knudsen som bestyrelsesmedlemmer. Fra 
forsamlingen blev Gitte Sejersen foreslået som bestyrelsesmedlem, og fra bestyrelsen 
som suppleant. Da Gitte Sejersen var indforstået med at være suppleant, blev forslaget 
om Gitte som bestyrelsesmedlem trukket tilbage.
Da der ikke var andre forslag, kunne dirigenten konstatere at Jette Glargaard og Gøsta 
Knudsen var valgt som bestyrelsesmedlemmer og Gitte Sejersen som suppleant.

8. Valg af revisor 
Revisionsfirmaet Kovsted og Skovgård ved revisor Rene Ruiz blev genvalgt.

9. Eventuelt
Formanden orienterede om greenfeesamarbejdet Mer-Golf, som afløser Golfringen, der 
blev ophævet da to af klubberne meldte sig ud.
Mer-Golf består indtil videre af Norddjurs, Søhøjlandet, Grenå, Mollerup og Ebeltoft. 
Muligvis tilslutter Kalø sig. Det koster fortsat kr. 800 at være medlem.
Det blev oplyst at øvrige greenfeeaftaler søges videreført.

Den nye hjemmeside blev rost. Det samme blev arbejdet med banens vedligeholdelse og 
forbedring.

Det blev foreslået at lade klubbens revisor fremlægge regnskabet i fremtiden.

Det blev foreslået at etablere en cafe/cafeteria funktion. Det er der ingen forretning i, 
køkkenet er ikke godkendt til det, og vi har en fin madaftale med Sten Kok.

Der blev spurgt, om ikke der kunne optages mere lån i Klubhuset/Banen. Det er ikke 
muligt, da kreditinstitutionerne ser på klubbens betalingsevne på længere sigt, og den er jo
ikke særlig stor! Generelt ønsker hverken banker eller realkreditinstitutter at deltage i 
finansiering af golfbaner i det nuværende marked.

Der blev opfordret til, at alle altid benytter Golfbox, selvom der er fri bane, så andre 
spillere, der overvejer at booke tid, ikke bliver overrasket over, at der faktisk er andre på 
banen.

Det blev foreslået, at referater fra bestyrelsesmøder også blev opsat på opslagstavlen.

Der blev efterspurgt, at boksen, der er opsat i forhallen, kunne indeholde vekselpenge, da 
mange ikke har mønter med.



Dirigenten lukkede dagsordenen, da der ikke var flere indlæg.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke de afgående 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanten for deres indsats, som for Jørgen Finks 
vedkommende har strakt sig over 15 år. 
Sluttelig blev dirigenten takket for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent Henrik Jacobsen

Referatet godkendt

Dirigenten                                                                                                                 


