
Referat, ordinær generalforsamling TGS den 17. nov ember 2021 

1. Valg af dirigent, Bestyrelsen foreslår Jens Otto Johansen. Jens Otto Johansen blev valgt.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt jf. vedtægterne.  
Referent: Gitte Olsen 
Stemmetælleret: Flemming Stahl og Henriette Weber Jensen blev valgt. 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formand Per Laursen (PL) aflagde beretning for det forløbne år. 
Spørgsmål: 
152-2083: Er det muligt at få belyst hvad der var årsagen til suspenderingen af 
bestyrelsesmedlemmet. PL: pga. at medlemmet ikke overholdt tavshedspligt ift. bestyrelsens 
forretningsorden.  
152-1339: Hvad er aftalen i restauranten, stilles der krav om hvorvidt klubbens medlemmer kan 
bruge lokalerne? PL: man kan benytte loungeområdet og restaurationsområdet i åbningstiden. 
152-1160: Virker som om restauranten står forrest. Vi mangler et klublokale, og vi betaler stadig 
dyre priser. PL fortæller, at der nogen der har taget initiativ til, at det store lokale ovenpå kunne 
tages i brug som klublokale. Bestyrelsen bakker op. Der er givet grønt lys til et klublokale oven på,  
men ingen har samlet bolden op. 
152-811: Det er dyrt i Malsk Spisehus og det virker, som om det ikke er for klubbens medlemmer.  
152-2247: Er glad for komme tilbage til klubben, men synes ikke at klublivet er der længere. Der er 
ikke et klubhus, men udelukkende en restaurant. 
152-248: Bestyrelsen tager kommentarerne til efterretning, de er jævnligt i dialog med MALSK. 
MALSK er lydhør over for klubben.  
152-3466: Glad for MALSK er kommet til, det har tilført meget positivt. Gentager gerne synspunkt 
fra medlemsmødet i efteråret.  
152-3137: Føler bestemt ikke, at vi er velkomne efter en golfrunde. Man kan ikke engang købe en 
sandwich uden den koster ekstra, hvis den skal spises på terrassen.  
152-2247: Klublokale, restauranten – synes at bestyrelsen giver 4247 ret i at restaurant ikke er for 
medlemmerne ved at lave klublokale ovenpå.  
152-230: Ved besøg i andre klubber har der været overdækkede terrasser, det kunne måske løse 
pladsproblemer.  
152-1927: Gør opmærksom på at alle de træer, der bliver plantet er birketræer, som har en 
begrænset levetid, man kunne godt finde andre træer, der har længere levetid. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til  godkendelse. Bilag 1 blev    
gennemgået af næstformand Anders Weber Jensen. (AWJ) 
152-230: Hvorfor er der kun en lille kontingentstigning, når vi nu har fået så mange nye 
medlemmer? AWJ: kontingentnedsættelsen på 18 hulsbanen i regnskabsåret. 
152-1437: Periode afgrænsningsposter – hvad dækker det over? Flemming Stahl: Poster hvori der er 
indregnet indtægt/udgift, der først afregnes i næste regnskabsår, f.eks. tilskud fra Slagelse 
Kommune. 
152-1194: Stemmer 250.000 med nedsættelse på fuldtidskontingenter? AWJ: Ja. 
1771: Etablering af rørnedlægning til vanding – beløb? AWJ: 250.000 kr. svarende til hvad det vil 
koste i kontingent nedsættelse. 
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.  
Senior (over 29 år) 6500 kr.  
Hverdagsmedlem 5500 kr. (kan ikke længere erhverves)  
Ung senior (22-29 år) 2500 kr.  
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Junior (0-17 år) 750 kr.  
Ynglinge (18-21 år) 1000 kr. (forslag til ny gruppe fra bestyrelsen )  
Langdistance 3000 kr.  
Flex m. DGU kort 649 kr.  
Årskort 9-hulsbanen ’Pay and Play’ 1499 Kr.  
Sommerhus 999 kr.  
Passiv medlem 500 kr. 
Kontingentet er inkl. frie træningsbolde. 
Bestyrelsen foreslår uændret indskud kr. 0,- 
 
Erik Hallig (EH): motiverer forslaget:  
Der foreslås ingen nedsættelse af seniorkontingent for at vandprojektet kan finansieres. 
Juniorkontingent: kontingentstigning på 250 kr. som vil gå til juniorbudgettet - altså tilbage til 
junioraktiviteter. 
Ynglingekontingent: Heri også et golfkørekort. 
9-hulsmedlemsskab: Stigning har indtil dato været meget lavt. 
152-1124: Hvad er perioden for et sommerhuskontingent? EH: Det gælder for en sæson. 
152-230: Kontingenterne på 9-hulsbanen og 18-hulsbanen. Der er for stor en forskel. Synes, at der 
skal være en større prisstigning på 9-hulsbanen. 
152-2032: Stillet forslag bilag 3 – Jakob gennemgik sit forslag, og synes at punkt 6 skal behandles 
under dette punkt. 
152- 884: Det vil være fair at give et introduktionstilbud til 9-hulsmedlemmer, og fastsætte et højere 
kontingent. 
152-3842: Begyndere bliver introduceret til 9-hulsbanen, men er bange for at det skræmmer nye 
medlemmer væk, hvis det bliver hæves yderligere. Junior kontingent er hævet 50%, og ynglinge 
100% - tror de bliver skræmt væk. Appellerer til mere træning til juniorerne. 
152-3783: Modtaget fantastisk i golfklubben. Dog vil en kontingentstigning til fx 3000 kr. på 9-
hulsbanen få mig til at stoppe. – Vil sige god for den af bestyrelsen forelagte stigning. 
Henrik Hallig (HH): Konsulent gæstede bestyrelsesmødet. Hans kommentar var, at 
kontingentindtægterne for klubben er for lave. Vores grundindtægt er for lav i fht. den klub og 
dermed de udgifter vi har. På medlemsmødet blev kontingentstigning trykprøvet på 9-
hulsmedlemmer. 
152-1468: Efterlyser årsagen til hverdagsmedlemmer udfases? – Kunne det tænkes at man kunne 
glatte belastningen på banen ud ved dette medlemskab? 
152-2083: Opbakning til 1468. 
152-884: Hverdagsmedlemmers afskaffelse besluttet på en tidligere generalforsamling. Synes der 
skal lyttes til forslag fra 2032 vedr. introduktionstilbud. 
152-298: På sigt vil der ske en udligning af pris på hverdagsmedlemsskab og fuldtidsmedlemsskab. 
152-3783: Appellerer til at tænke over, at de nye forbliver medlemmer ud over de 2 år også på trods 
af stigning. 
152-3842:  Nogle bliver jo hængende længere på 9-hulsbanen end andre.  
152-3884: År 2 og år 3 er der, hvor flest medlemmer falder fra, og en kontingent stigning kan være 
afgørende for om man falder fra.  
152-3561: Synes ny pris er passende. Vil gerne have bestyrelsens syn på 9-hulsmedlemmer, da det 
føles som om, at der bliver set ned på 9-hulsmedlemmer. AWJ: Bestyrelsen ønsker at forhøje til 
forslaget, men samtidig holde det på et niveau hvor de fleste kan være med. 
152-1194: Hvad skal vi stemme om?  
152-884: Vil gerne have 152-2032´s forslag op igen. 
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152-1339: Er der en plan ift. en ny gruppe ind i gruppen. Er der et overslag over hvor mange der 
kan spille på 9-hulsbanen. Mange borgere i byen der kunne have gavn af golf, og her vil prisen 
kunne betyde noget. EH: De stillede spørgsmål, har der ikke været taget stilling til i bestyrelsen. 
152-2032: Undrer sig over at forslaget ikke kan vedtages på grund af ukorrekt formulering. 
152-884: Generalforsamlingen må kunne pålægge bestyrelsen at lave en vedtægtsændring. HH: 
Kommenterer at det er rigtigt godt forslag 2032 er kommet med, men det er ikke bestyrelsens ønske, 
at der skal ske en sådanne stigning på nuværende tidspunkt. 
152-2083: Bestyrelsen burde have informeret om, at de indkommende forslag, ikke kunne besluttes, 
da de ikke var formuleret korrekt. 
152-3842: Der er to ting der skal stemmes om.  
Dirigenten henstiller til at diskussionen kan forsætte efter flg. 91 stemmeberettigede er til stede.  
152-3932: Indkommende forslag skal tages med, hvorfor kan vi ikke det? PL: Mener at 152-3932  
er gjort opmærksom på at forslaget ikke er formuleret korrekt. Dette medgives. 
EH: Beklager at bestyrelsen ikke har rettet henvendelse til 152-2083 om formulering. 
152-1416: Forslag: Stemme om ynglingekontingent. Herefter fastsættelse af kontingentsats – disse 
punkter kan tages en for en, generalforsamlingen kan ved det enkelte punkt lave et ændringsforslag. 
152-1927: Vil være sikker på at alt går rigtigt for sig ift. vedtægterne. 
Afstemning vedr. ynglingekontingent: 82/91 stemmer for forslaget. 
Afstemning vedr. 9-huls kontigent:89/91 
Bestyrelsens forslag til afstemning. – Bestyrelsens forslag vedtaget. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen.  Ny kontingentgruppe, foreslået under punkt 4. Vedtaget under 
punkt 4 
 
6. Forslag fra medlemmerne   
Medlemsnr. 152-2083: Bilag 2 - 
Medlemsnr. 152-2032: Bilag 3 
152-884: Ønsker at der arbejdes videre med forslaget fra 152-2032. 
Hverken bilag 2 eller 3 blev vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg for 2 år jf. vedtægter. 
Per Laursen genopstiller  
Anders Weber Jensen genopstiller ikke  
Majbritt Fallesen genopstiller ikke  
Ole Dalhoff-Knudsen genopstiller ikke 
Bestyrelsen foreslår Jakob Fahrendorff, Kim Møllmann og Michael Sheridan. 
Dirigenten spørger ud i forsamlingen, om der andre opstillere? – Det er der ikke. 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede og genopstillede 
 
8. Valg af 2 suppleanter. Valg for 1 år jf. vedtægter. 
Tomas Vilholm genopstiller ikke  
Peter Raun genopstiller 
Bestyrelsen foreslår Thomas Andersen 
Ingen andre opstillede. 
Begge opstillede suppleanter blev valgt. 
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9. Valg af revisor (enten godkendt revisor eller klubrevisor)  
Bestyrelsen indstiller Revisionsselskabet Dalsgaard, Stahl og Wøldike 
Revisor blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt  
Helle Guillaume (HG): Støtteforeningen er en 1-årig aftale, og snart vil der igen komme 
forespørgsel ud om støtte til foreningen. 
152-1773: Savner mere åbenhed og information. 
152-1742: Hvor blev Golfspilleren i centrum af? PL :Bestyrelsen har besluttet at vi ikke vil arbejde 
videre med dette. 
152-490: Hvad er DGU kontingent på medlem? Ole Dalhoff-Knudsen (OD): Oplyser at der 
differenceres mellem medlemsskaber og derfor varierer prisen også. 
152-2247: Kan der siges mere om de verserende sager imellem klubben og Liljecafeen og Shoppen. 
PL: Nej der kan ikke kommenteres på rygter. 
152-3188 Toilet – pissoir mangler. 
152-80: Nysgerrig på støtteforeningen om det er beløbet eller medlemmet, der er afgørende. 
Flemming Stahl: Forklarede hvordan foreningen fungerer. Det har ikke noget med beløbsstørrelsen 
Formand Per Laursen takkede dirigenten 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant for deres indsats i bestyrelsen. 
 
	


