
Referat af ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub 

d. 10.08.2020 

 

Sted: Morsø Golfklub, Teglgårdsvej 24, 7900  Nykøbing M.  

38 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmer. 

6. Forelæggelse af budget kontingent fastsættelse. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg: Walter Mikkelsen modtager genvalg 

               Morten Christensen modtager ikke genvalg 

               Ole Gørtler Laustsen modtager ikke genvalg 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Evt. 

 

Claus B S Hansen (CBS) bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En generalforsamling som grundet 

de særlige omstændighederne omkring COVID19 er blevet udskudt. 

 

Ad pkt. 1 

Adv. Ole Møller Knudsen (OMK) blev foreslået som dirigent og valgt 

OMK kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og værende beslutningsdygtig. 

 

 



 

Ad pkt. 2 

CBS fremlagde beretningen om klubbens virksomhed i det forløbne år. Beretningen i sin helhed kan læses 

på klubbens hjemmesiden. 

I løbet af formandens beretning blev ordet givet videre til andre bestyrelsesmedlemmer som følger: 

 

Walther Mikkelsen (WM):  

Som nyvalgt medlem af bestyrelsen fik WM tildelt posten som formand for baneudvalget. Dette uden den 

store forhåndsviden – har modtaget rigtig god hjælp fra afgående baneudvalgsformand Karl Pedersen og 

chefgreenkeeper Jørgen Nielsen. 

Efteråret blev stærkt præget af vejret som besværliggjorde arbejdet på banen og hvor bl.a. arbejdslørdag 

blev aflyst. Foråret har som bekendt stået i COVID19´s tegn hvilket igen gik ud over arbejdslørdag, ligesom 

vejret også drillede. Dette satte sine spor på banen, som efterfølgende er kommet sig og står rigtig fin. Der 

er kørt sand på fairways på forni mens størstedelen af bagni mangler. Greens prikkes efter afholdelse af 

klubmesterskaberne. 

Forhåbentlig vil det blive muligt at gennemføre efteråret 2020 arbejdslørdag. 

Endvidere en stor tak til alle frivillige i greenkeeperiet. 

 

Anna-Grete Christensen (AGC): 

Under forberedelserne til sæson 2020´s klubturneringer blev der vedtaget forskellige tiltag – disse tiltag 

satte COVID19 en kæp i hjulet for. Matchkalenderen rykket og ændret, hvilket gav ekstra arbejde og ny 

kontakt til sponsorer.  

Afholdte matcher har været med god deltagelse og AGC slog et slag for kommende klubmatcher. 

Klubmesterskaberne i slagspil afvikles 29-30. august mens hulspil afvikles 19-20. september. AGC 

opfordrede til deltagelse. 

 

Jan Hansen (JH): 

I efteråret og vinteren 2019 planlagt forskellige tiltag for at skaffe flere medlemmer til klubben. Dette i 

samarbejde med DGU og Funnel First. Alt var klar til at søsætte projekterne marts 2020 – men igen 

spændte COVID19 ben. Efter genåbning gennemført 6 hvervedage – hvilket pt har givet 56 nye medlemmer 

i klubben – flot ! 

Optimistklubben fortjener stor ros for at tage godt imod nybegynderne og fastholde disse til golfspillets, til 

tider, svære kunst. 

Yderligere tiltag i støbeskeen; Spil med dag, firmagolf mm 

 



Klaus Søgaard Andersen (KSA):  

Sammen med bl.a. Flemming Nielsen omkring projekt ’Perlegolfer’. Del af hvervekampagne målrettet 6-10 

årige. Stor succes – ca. 26 stk. leger og spiller golf på onsdage og fredag. Succesen har givet udfordringer 

omkring udstyr. 

 

CBS afsluttede beretningen med en opfordring til at spille mere golf og bruge vores dejlige anlæg. 

Formandens beretning efterfølgende godkendt af forsamlingen. 

 

Ad pkt. 3 

Henrik Nielsen (HN) fremlagde regnskabet, underskrevet af revisor uden anmærkninger. 

Regnskabet blev herefter fremlagt til generalforsamlingens godkendelse. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad pkt. 4 

A. 

Overtagelse af det af Morsø Golfbane A/S ejede anlæg. 

 

Der har været nedsat et udvalg bestående af: Karl Pedersen, Peter Svenstrup, Ole Møller Knudsen samt 

Henrik Poulsen til behandling af dette emne. 

Henrik Poulsen fremlagde baggrunden for forslaget herunder fordele og ulemper for Morsø Golfklub ved 

overtagelse af golfanlægget.  

Tilsvarende forslag om overdragelse af golfanlægget til Morsø Golfklub har været behandlet, indstillet, 

anbefalet samt vedtaget på Morsø Golfbane A/S´s generalforsamling den 3. februar 2020.  

Hovedkonklusionen: Konstruktionen med Morsø Golfbane A/S og Morsø Golfklub har tjent sit formål, som 

en del af finansieringen ved anlæggelsen af golfanlægget. Fremadrettet vil bl.a. skattebetaling, med 

nuværende konstruktion, betyde højere baneleje og dermed øget udgift for Morsø Golfklub. 

OMK foretog gennemgang af købsaftalen, juraen og vedtægterne i forbindelse med fremsatte forslag. 

Xxxxxxxx 

 

Christen Dissing: Kan handlen om overtagelsen vedtages på denne generalforsamling ?  

OMK: Ja – det kan den. Alternativ kan generalforsamlingen bestemme at godkendelse skal ske på en 

ekstraordinær generalforsamling 

Ole Bukh: Ærgerligt at så få medlemmer var mødt op til denne vigtige og store beslutning ! 



Jens Sejten: Hvordan med lejeaftalen med Morsø Kommune på jorden ? Er der sikkerhed for denne? 

Henrik Poulsen: Lejeaftale med Morsø Kommune løber længere end overtagne låns løbetid – pt lejeaftale 

på 30 år. 

Walther Mikkelsen: Morsø Kommune har vist positiv indstilling ved tidligere at nedsætte jordlejen. 

Svend Poulsen: Er konstruktionen med Morsø Golfbane A/S og Morsø Golfklub en særlig aftale eller 

hvordan? 

Henrik Poulsen: Konstruktionen ganske normal og set hos flere andre golfbaner og golfklubber. 

Gunner Lundgaard: Stor tiltro til udvalgets arbejde og anbefaling. 

Jens Sejten: Hvad med kommunegaranti ? 

OMK: Som forening kan der ansøges og evt. opnås lån gennem kommunekredit med garanti fra Morsø 

Kommune. Dette ikke en mulighed for A/S ét. Mulighed for ansøge om dette i 2021. 

Henrik Poulsen: Dialog med Nykredit. Ikke mulighed for yderligere belåning - men kun gældsovertagelse af 

eksisterende lån på uændrede vilkår. 

Opfordring fra, den snart nedlagte, bestyrelse i Morsø Golfbane A/S (Erling Jensen, Viggo Berg, Peter 

Overgaard og Ole Møller Knudsen) om at passe godt på baneanlægget med respekt for banearkitektens 

tanker og tegning. 

Forslaget blev efterfølgende enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

B. 

Tilføjelse til § 4.1 i klubbens vedtægter. 

Medlemskategori: Perlegolfer (til og med det fyldte 10. år) 

Vedtaget enstemmigt uden bemærkninger. 

 

Ad pkt. 5 

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

Ad pkt. 6 

HN fremlagde budgettet for 2020 – som blev udarbejdet december 2019. 

Kontingentstigning for seniorer kr. 100,00  - øvrige medlemskategorier uændret. 

Budgettet og kontingentstigning blev godkendt. 

Ad pkt. 7 

Bestyrelsen forslog Mariann Kortbæk og Evan Søe som kandidater til bestyrelsen.  

De blev valgt med applaus.  



Valget af 2 nye medlemmer til bestyrelsen betød samtidig farvel til Morten Christensen og Ole Gørtler 

Laustsen. CBS takkede for godt og konstruktiv samarbejde med de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Ad pkt. 8 

En epoke i Morsø Golfklubs historie er slut. Klubbens kasserer Henrik Nielsen har ansættelse hos BDO, 

hvorfor BDO ikke kan forsætte som revisor.  

Henrik Poulsen er tiltrådt som intern revisor og blev genvalgt. 

Revisorsuppleant: Ole Gørtler Laustsen foreslået og valgt. 

Ad pkt. 9 

Erik Borregård opfordrede til et bifald til udvalget og arbejdet med overtagelsen af golfanlægget. 

 

 

Underskrevet af Bestyrelsen d.       /      - 2020 

 

________________________                          ________________________ ________________ 

Jan Hansen   Morten Christensen  Walther Mikkelsen

  

 

___________________________ ________________________                          ________________ 

Ole G. Laustsen  Henrik Nielsen  Claus B S Hansen 

 

___________________________ 

Anna-Grete Christensen 

 

Dirigent:    Referent: 

 

________________________  _____________________ 

 Ole Møller Knudsen   Ole Gørtler Laustsen 


