
 
 

Referat fra generalforsamling mandag den 28. november 2022 i Miraflores Golf Club kl. 18:00 
 
Mødet blev åbnet kl. 18:00 af formanden Bjarne Dideriksen, som bød velkommen og indledte med 
at spørge om der var en i forsamlingen som kunne påtage sig opgaven som dirigent. Det var ikke 
tilfældet, og bestyrelsen pegede efterfølgende på Peer Falkenberg. Peer blev valgt med 
akklamation. 
 
1. Dirigenten Peer Falkenberg konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt, og at der var 31 

medlemmer til stede. Jævnfør vedtægterne er generalforsamlingen mht antallet at 
tilstedeværende medlemmer ikke beslutningsdygtig. Dirigenten udsatte generalforsamlingen i 5 
minutter og bød efterfølgende velkommen til den ekstraordinære generalforsamling med 
samme dagsorden som den oprindelige.   

 
Dirigenten overlod ordet til formanden for bestyrelsens beretning 
 

2. Bestyrelsens beretning 
  

Formandens informerede om at bestyrelsen i indeværende år bestod af Jan Petersen, Kenneth 
Bæk, Claus Rasmussen, Peer Falkenberg og formanden selv. Bestyrelsen har accepteret at  
Kenneth Bæk i det kommende år er på orlov i forhold til helbredsmæssige udfordringer.  
 
Formanden gennemgik kort sæsonen med 8 afholdte matcher med rekordstort antal deltagere, 
heraf en del nye medlemmer. Ligeledes at alle baner og sponsorer er på plads for den nye 
sæson 2023. 
 
Formanden takkede alle sponsorer, medlemmer og medlemmer i bestyrelsen for støtten, som 
har gjort det muligt at gennemføre en meget flot sæson. 
Formandens beretning blev fogkendt med akklamation. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Claus Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab, som blev fremlagt til 
forsamlingen, og ikke gav anledning til kommentarer.  
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Claus Rasmussen fremlagde budget for 2022-2023 og gav samtidig en kort beskrivelse i 
arbejdet med ændrede regnskabsprincipper herunder periodisering. Ligeledes information om 
hvordan klubbens likviditet hænger sammen i forhold til match deltagernes betaling kontra 
forudbetaling til baner / klubber. Forsamlingens forslag om at match deltagerne fremover 
betaler ved tilmelding for at forbedre likviditeten blev bifaldet. 
 
Yderligere forslag fra forsamlingen for at sikre og evt øge indtægterne fremover var at prioritere 
arbejdet med dele-sponsorater, hvilket blev bifaldet af bestyrelsen. 
 
Budgettet blev efterfølgende godkendt uden yderligere kommentarer. 
 

 



5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsens forslag om at øge indtægterne ved at ændre kontigent betalingen til 70 € / år – 
som var beløbet før pandemien – blev vedtaget. Ændringen bliver dog først realiseret fra 
budget året 2023 / 2024. 

 
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 

Bestyrelsen havde modtaget 3 forslag fra medlemmer som dog desværre ikke selv var til stede 
og i stand til verbalt at fremlægge og argumentere for de enkelte forslag. Debatten fik dermed 
ikke den fornødne kvalitet, og bestyrelsen foreslår at forslagsstillerne fremover bør fremlægge 
forslagene personligt, så debatten forbedres.  
 
Kort resumé af de 3 forslag :  
 
1) Fast rækkeinddeling – Morten Blume  
Med baggrund i bl.a. at forbedre intensiteten i specielt A-rækken på grund af det ofte store 
spring i antal slag i specielt A-rækken foreslår Morten at man fastlåser række-inddelingen m.v. 
Forsamlingen stemte ikke for forslaget, og Morten har mulighed for til næste forsamling at 
argumentere for forslaget. 
 
2) Eget handicapsystem – Marianne Staunskær Agger 
Marianne foreslog eget og yderligere handicapsystem internt i Club de Golf Dinamarca. 
Der var ikke i forsamlingen eller bestyrelsen ønske om at udvide arbejdsbyrden yderligere med 
endnu et handicapsystem, og forsamlingen stemte ikke for forslaget. Forslaget savnede måske 
også Mariannes egne argumenter. 
 
3) Weekendmatcher – Jens Schrøder 
Jens foreslog om der grundet trafikale forhold kunne prioriteres weekendmatcher. Forslaget er 
taget til efterretning af forsamlingen og bestyrelsen. Bestyrelsen oplyste at 3 ud af de 8 
kommende 2023-matcher er planlagt som weekendmatch. 

  
7. Valg til bestyrelsen 

Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg og med henvisning til formandens beretning om 
Kenneth Bæk´s orlov, har bestyrelsen besluttet at afvente med beslutning om nye eller 
yderligere bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalforsamling. 
 
Bestyrelsen vil dog i den mellemliggende periode gerne gøre brug af frivillig hjælp til match 
afvikling, og fik blandt andet tilsagn af Lene Dahl Jørgensen og Flemming M Jensen. 

 
8. Valg af revisor 

Helen Laursen fortsætter som revisor, og bestyrelsen takker for arbejdet med opgraderingen af 
regnskabsopbygningen.  Tonny Gjelsted er revisor suppleant. Begge blev valgt med akkla-
mation. 
 

9. Eventuelt 
Dirigenten modtog ikke yderligere punkter til debat under eventuelt, udover at Flemming Ernst, 

Bjarne Plahn og Lene Dahl Jørgensen blev udpeget til at godkende den ekstraordinære general-
forsamlings referat. 
 
Herefter konstaterede formanden, at eftersom der ikke var flere forslag eller kommentarer fra 
forsamlingen, at generalforsamlingen var gennemført i god ro og orden og sluttede derefter kl. 
18:45. 
 
 
Herefter var klubben vært for middag i klubbens restaurant. 
 
 



Mijas, mandag 28. november 2022  
 
Referatet godkendt af  
Lene Dahl Jørgensen   Flemming Ernst   Bjarne Plahn 
 
 
 
 
Jan Petersen, referent og medlem af bestyrelsen 
 
 
 
Bjarne Dideriksen, Formand 
 
 
 


