
Generalforsamling i Møn Golfklub, søndag d.20.11.2022 

 

Referat (se dagsorden i bilag 1) 

Punkter herunder følger punkter fra dagsordenen 

1. Bestyrelsen foreslår Leif Iversen og Käthe Høyer som godkendes uden indvendinger 

 

 

2. Bestyrelsen foreslår Henrik Holmer som godkendes uden indvendinger 

a. Henrik Holmer konstaterer at Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt 

i. Leif Iversen bemærker at regnskab ikke er sendt ud med indkaldelsen, og 

ønsker at bestyrelsen fremadrettet bestræber sig på at dette sker rettidigt. 

En enig generalforsamling vælger at gennemføre Generalforsamlingen 

b. Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen, og det kræver 

vedtægtsændring af vedtægtsparagraf 6, som således skal ændres fra ”Bestyrelsen 

består at 5-7” og til i stedet at lyde ”Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer” 

c. Dagsordenen godkendes. 

 

 

3. Se bilag 2 for formandens beretning 

a. Baneudvalg v. Knud Ryberg: Hidtil bestået af Knud Ryberg og Ole Witthaus. Har fået 

Lars Wandahl og Lasse Nielsen til at overtage. 

Knud Ryberg slår fast hvem der står for hvad i baneudvalget og nævner desuden: 

i. Søbunkeren på 11. hul er et smertensbarn for mange. Steen har besluttet at 

ændre bunkeren så boldene ikke løber i vandet.  

ii. Greens lukkes for vinteren.  

iii. Ny greenkeeper ansat fra foråret. 

iv. Tak til de medvirkende i banedagen. 

 

Tak til Knud og Ole – klubben kvitterer med vin til begge, som tak for 

indsatserne igennem årene. 

 

b. Anna N. minder om at der er en dejlig dameklub som er glemt i beretningen. Den 

fungerer glimrende og de er mange spillere. Det tages til notat af formanden, at 

han huske dameklubben i næste års beretning.  

c. Stig S. siger tak til hjælperne på tirsdagsgolf, fordi hjælperne gør at de nye spillere 

lærer nogen at kende og får golfvenner. Opfordring til at flere kommer og hjælper. 

d. Leif Iversen ønsker sig tydelighed omkring kontraktforhandlinger så man kan dræbe 

myter der løber rundt. Bestyrelsen tager opfordringen om bedre orientering, til 

efterretning. 



4. Se bilag 3 

a. Kassereren gennemgår regnskabet med diverse kommentarer, og beklager samtidig 

den sene udsendelse af regnskabet – det skyldes familieforøgelse midt i 

udarbejdelsen, og han lover at det (familieforøgelse) ikke sker igen. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

 

b. Diverse debitorer: 

i. Käthe Høyer: Hvordan sikrer vi at de der ikke betaler kontingent ikke spiller 

på banen? Gitte Nøhr Andersen svarer at det er et kæmpe arbejde, men 

typisk spiller folk ikke. Der skal rykkes og varsles rettidigt før der kan sendes 

til inkassoadvokat, og det er et kæmpe arbejde som vi har svært ved. 

ii. Pam: Hvorfor kommer der ikke en liste i klubben med navne på de som ikke 

betaler? Kan de ikke bandlyses. Dirigenten svarer at det ikke er muligt 

grundet GDPR, og dette følges op med bekræftelse fra Kassereren. 

iii. Leif Iversen: DGU har været i tale tidligere – DGU vil ikke være med til at 

lave et system med spillertilladelser. Formanden har været til 

repræsentantskabsmøde 

c. Ole Madsen: Spørger til matchudvalget og det store underskud. Kassereren svarer 

at det indeholder mange udgifter til matches og præmier, og den store post er 

frivillighedsfest. Til næste år skal vi nok splitte indtægter og udgifter i regnskabet. 

d. Käthe Høyer: Hvorfor så stor difference i momskompensation fra sidste år? 

Kassereren svarer at vi ikke kender vores momsrefusion når regnskabet laves, og 

derfor regnes med et gennemsnit af de seneste 3 år (91.000 kr.). Vi endte med at få 

116.000 kr., derfor regner vi fremadrettet med at får 101.000 kr. i år, og det 

resterende beløb er sidste års difference (25.000 kr.). 

 

 

5. Se bilag 4 

a. Ole Madsen: Indtægter til sponsorere – hvorfor er de sat så højt? Formanden svarer 

at vi overtager hulsponsorater i den nye lejekontrakt. 

b. Formanden: Ecco Tour kommer igen hvis vi kan finde en sponsor. 

c. Lasse Nielsen: Alt der sker i centret,  

d. Leif Iversen: 100.000 kr. afsat til Richard – hvad dækker dette? Formanden svarer at 

det er træning af juniorer, elite, hvervningskampagner osv. 

e. Leif Iversen: Juniorudvalg får tilskud til 1 spiller fremover 

f. Knud Ryberg: Ecco Tour er ikke med i budget og regnskab. Formanden svarer at 

Ecco Tour først blev afviklet i det nye regnskabsår 

g. Kenneth Henriksen: Vi har fået lov at sælge hulsponsorater og opfordrer til at man 

forsøger at henvise mulige sponsorer til bestyrelsen. 

 

 



6. Se dagsorden – jf. godkendelse af dagsorden pkt. 2 stk. C 

a. Bestyrelsen foreslår udvidelse til 5-9 personer. Forslaget godtages enstemmigt. 

 

 

7. Ingen forslag modtaget. 

 

 

 

8. Se dagsorden: 

a. Formanden sætter ord på at Lars Kleists tilbud om at deltage i bestyrelsen og stå for 

at søge diverse tilskud mv., og det ønsker vi at tage imod. John Handryziak kan tage 

en tørn med diverse skolebesøg og andre opgaver. 

b. Alle nye og gamle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år uden indvendinger 

 

 

9. Se dagsorden 

a. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter hvert år. Godkendt uden indvendinger. 

 

 

10. Se dagsorden 

a. Preben Bjerregaard genvalgt 

 

 

11. Se dagsorden 

a. Käthe Høyer genvalgt 

 

 

12. Eventuelt 

a. Knud Larsen: Hvorfor kan regnskabet ikke følge kalenderåret? Formanden ønsker 

det samme, og Kassereren supplerer med at det ville gøre mange ting lettere i 

regnskab og i diverse søgninger af tilskud. 

Ole Madsen fortæller at det blev lavet om til 30/9 for at man inden årets afslutning 

kunne afholde generalforsamling. Dette underbygger Käthe Høyer. 

Lasse Nielsen beskriver at han i en tidligere klub har oplevet at man holdt et 

medlemsmøde i november, hvor kontingent blev fastsat, således at medlemmer 

kunne tage stilling inden 31/12 hvor man senest skal have meldt sig ud. 

Pam spørger hvorfor man ikke kan melde sig ud 31/12 og ikke 2 gange om året. 

Bestyrelsen arbejder videre med en løsning som denne. 

 

b. Lasse Nielsen spørger ind til om de bestyrelsesmedlemmer som ønsker at træde ud 

til næste år, er fast besluttede på dette? Kassereren svarer at han er svær at 

overtale grundet familieforøgelse/jobsituation – begge ønsker han at fokusere på - 



men hvis han skal fortsætte, så skal der nogen til som kan tage nogle af de poster 

som kræver tid. Kan man f.eks. finde en til at klare betalinger, bogholderi og 

regnskab, skal Kassereren nok sørge for monsrefusion, gaveindberetning for fradrag 

mm..  

Formanden bliver i bestyrelsen men ser gerne at der kommer en ny og yngre 

formand.  

Næstformanden fortæller at hans beslutning er endelig og at han stopper af 

personlige årsager. 

 

Formanden beskriver i samme relation at det er et problem med frivillige kræfter 

generelt i DGU. 

Viviane tilføjer at det er dejligt med frivillige, men vi skal også appellere til at 

medlemmerne deltager i de tilbud som vi planlægger – klubånden styrkes fra dag 1 

hvis vi dyrker den ved deltagelse i klublivet. 

Næstformanden beskriver at mængden af klubuafhængige medlemmer stiger på 

landsplan, også hos os – det er en gruppe der ikke deltager i andet end deres egne 

golfrunder, så vi skal aktivere de medlemmer som vi har. 

 

c. Stig Søndergaard fortæller at vi ønsker nogle medlemsaftner, og der har bestyrelsen 

taget til efterretning. Næstformanden svarer at vi har fået mulighed for at bruge 

golfcenterlokalerne til disse aftener – har I ønsker, så vend tilbage til os, eller endnu 

bedre: Lav et oplæg/budget og vend tilbage til os – vi bakker op. 

Pam og Gunnar går i tænkeboks for at arrangere arrangementer og aktiviteter i 

centeret.  

 

d. Ole Madsen minder om at vi har SIM Golf. Brug det endelig. 

 

e. Marianne: Vi planlægger en golftur for seniorer til august, og der er netop hængt 

info op i klubhuset. Den kommer direkte ud til seniorerne senere. 

 

Henrik Holmer takker for god ro og orden og nedlægger sit hverv. 

Knud Erik takker dirigenten med vin, og siger tak for god ro og orden. TAK FOR I DAG! 

 



 Bilag 1 

 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Møn Golfklub 
 

Søndag d. 20. november 2022 kl. 10.00 
 

Generalforsamlingen afholdes på Møn Golf Resort - Hotel Præstekilde 
 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af to stemmetællere  
2. Valg af dirigent 
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5. Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af medlemskontingenter for det følgende år.  

Bestyrelsen foreslår at kontingenter forsætter uændret. 
6. Øvrige forslag fra bestyrelsen 
7. Forslag fra medlemmer 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

i. Bestyrelsesmedlem Stig Søndergaard  - modtager genvalg 
ii. Bestyrelsesmedlem Jens Sørensen  - modtager genvalg 

iii. Bestyrelsesmedlem Kent Andersen  - modtager genvalg 
iv. Bestyrelsesmedlem Karsten Pers har valgt at forlade bestyrelsen, derfor skal der 

vælges et nyt bestyrelsesmedlem. 
Derfor foreslår bestyrelsen: Lars Kleist i stedet for Karsten Pers.  
Derudover ønsker bestyrelsen at udvide bestyrelsen med et medlem: Forslag: John Handryziak 
 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 
a. 1. suppleant Viviane A. Petersen   - modtager genvalg 
b. 2. suppleant Lars Wandahl    - modtager genvalg 

 
10. Valg af revisor  Bestyrelsen foreslår Preben Bjerregaard 
11. Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår Käthe Høyer 
12. Eventuelt 
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Beretning 2022 

 

Velkommen alle sammen 

Overskriften på året der er gået, er hvervning af nye medlemmer. Der er medlemmer af bestyrelsen samt 

enkelte frivillige som har taget et kæmpe slæb på dette område. Og det med succes. 

I vinterperioden stod det på at få skaffet penge fra forskellig fonde/kommunen, og vi formåede har formået 

at sikre klubben tæt på kr. 200.000. Hvilket må siges at være tilfredsstillende. Vi var pr. 01.01.2022 nede på 

et historisk lavt medlemstal = ca. 390 betalende. Det er lykkes ved det hårde arbejde der er gjort at få 46 nye 

medlemmer ind, hvor af de 23 er fuldtidsmedlemmer. Lige nu er vi 436 medlemmer Vi kan se at vi på 

kontingentområdet i år er steget lidt = kr. 36.000. Det spændende er hvor mange der melder sig ud fra nu af 

og til 01. januar. Vi har anvendt kr. 95.000 i hvervnings - og begynderomkostninger. Så vi håber at vi næste 

år, virkelig kan se en forbedring af medlemstallet. Da vi jo selvfølgelig ikke kan se dette endnu. De to områder 

der har trukket dette er Kvinder og golf, samt Funnel First konceptet. Kvinder og Golf har været så stor en 

succes at vi fortsætter igen i 2023. Funnel First har bestemt også været en succes, men det kræver 

umenneskeligt meget arbejde, så det gør vi på en anden måde i det kommende år. Og forhåbentlig med 

succes igen. Som i ser på skærmen har der været stor aktivitet på intro dagene. 

Endnu engang tak til Viviane og Karsten og dem meget store flok af hjælpere de har haft igennem hele 

sæsonen, for en meget flot indsats.   

På turneringssiden, vil jeg nævne at vi rent faktisk har været vært ved 3 store DGU - turneringer, og det med 

stor succes. Derudover har vi afholdt 4 klubturneringer. Hvor Åbningsmatchen var helt ekstra ordinær med 

et deltagertal på 84. Pølser og drikkelse ved midtvejshuset en kæmpesucces. I det hele taget når vi taler 

klubturneringer, så er der kun vores klubmesterskaber der hænger, vi forstår det egentlig ikke, hvorfor man 

ikke støtter op. Der er både brutto og netto turneringer, så alle kan vinde. Og vi kan om ikke andet få et par 

hyggelige dage i golfens tegn. Håber at i til næste år, vil støtte op. Men tilbage til de officielle turneringer. 

Møn Open var igen i år en succes, med en indtjening på omkring kr. 30.000. Turneringen er blevet en tradition 

som vi skal værne om.  

Vi har haft DM for 2 generationer, samt ikke mindst ECCO Turen som kom forbi. Ved begge turneringer har 

vi høstet stor ros for arrangementerne og for banen. Det viser at vi godt kan klare større opgaver når blot 

klub og Resort arbejder sammen. Det skal fortsætte i 2023 hvor vi satser på igen at have ECCO turen på besøg. 

Vi laver i den forbindelse lidt om på vores egen Pro Am, så flere medlemmer kan komme med ud og mærke 

atmosfæren og spille på banen, når den er sat op til de store turneringer. I denne forbindelse vil jeg nævne 

at disse turneringer ikke påvirker vores klub arbejde i negativ retning, som minimum er kravet at de skal gå i 

nul. Og med den omtale vi og Resortet har fået i forbindelse med ECCO turen, vil Greenfeen stige, der er flere 

som vil spille på vores bane. Kan nævne at vi var bagud med Greenfee frem til 01. oktober, men det er 

indhente og nu er der plus på kontoen. Specielt september og oktober var gode måneder. Ligesom august 

viste sig positivt frem.  

Nu vil jeg lige komme ind på hele Center området, kontrakter m.m.  

Vi har indgået en 3. årig kontrakt med Møn Golf Resort på meget favorable vilkår for klubben, trods store 

stigninger på energiområdet m.m. er vores betaling ikke steget, den er derimod faldet en smule. I 2024 og 

2025 vil prisen stige med 2 % hvert år. Derudover får vi reklameindtægten fra 18 hullers banen. D.v.s. at vi 

må sælge f.eks. flag reklamerne, og evt. teesteds reklamer. I forhold til det, så er det klart at vi søger et 
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medlem som kan tage ejerskab på at få hentet så mange sponsorpenge ind som muligt, nu når muligheden 

er der. 

Jeg vil gerne takke Henrik Schimming for hans forståelse for klubbens økonomiske udfordringer. Og for at 

have givet os disse muligheder.  

Der er desværre også kommet en stigning fra Resortet. Det er på Træningsbolde/driving Range. Der er jo 

kommet nyt maskineri på boldmaskine, og der kommer nye måtter på Driving Range. Dette betyder at 

boldprisen stiger fra kr. 250 (som i har betalt hidtil) til kr. 325 i 2023 og kr. 400 i 2024.  

Til februar kommer der nyt maskineri i sekretariatet, så alt bliver mere eller mindre automatiseret. Det vil vi 

komme tilbage til på dette tidspunkt, Således at i kan blive orienteret om hvordan det kommer til at virke. 

Det skal nok blive godt.  

Der vil ligeledes blive lavet kontor og lounge område, men planerne er ikke helt færdigudarbejdet endnu. 

Cafeen bliver sat tilbage til det gamle sortiment, priserne bliver justeret. Der er ansat et fast personale, så 

det kommer til at ligne sig selv igen.  

Til info 

Da vi ikke har kunnet finde nogen frivillige til at overtage sekretariatsopgaverne, betaler vi Resortet kr. 50.000 

for denne opgave. Vi skal ligeledes betale for udsendelse af kontingent opkrævninger/holde styr på dette, 

den udgift er ligeledes sat til kr. 50.000. Hvilket vi håber er nok.  

Richard er blevet selvstændig, og i første omgang forventer vi en udgift på træning m.m. på ca. kr. 100.000 

vi mener det er meget vigtigt at vi holder Richard i klub/resort regi. En klub uden en Pro, kan ikke eksistere i 

vores verden.  

Lidt om udvalgene.  

Vi starter med Baneudvalget, og her vil jeg give ordet til Knud Ryberg: 

Tak til Knud. Samt tak til Knud og Ole Witthaus for deres mangeårige gerning i bane udvalget, de har begge 

valgt at stoppe i år. Der skal lyde en tak for jeres mangeårige arbejde i udvalget.  

På elite siden kunne vi glæde os over at 1. hold herrer rykkede op i 3. division, medens 2. holdet samt 

damerne blev i kval. Rækkerne.  

Hvervning har vi talt en masse om, men jeg vil derudover nævne tirsdagsgolfen som virkelig er blevet et 

tilløbsstykke, takket være Vivianes og Stigs store arbejde. Det er meget vigtigt da denne turnering er 

indgangen for vores ny golfere. Der er her taget initiativ til søndagsgolf i vinter, hvilket vi forventer os meget 

af.  

Manneklubben kører meget tilfredsstillende, takket være en stor indsats fra Thomas Gotfredsen. Stor tak til 

Thomas for dette arbejde. 

Seniorklubben har ligeledes kørt tilfredsstillende. Og her sker der det at pr. 01.11.2022 overlod undertegnede 

roret til Vagn og Lasse, jeg glæder mig virkelig meget til at blive serviceret. Det skal nok blive godt det er jeg 

ikke i tvivl om.  

I det hele taget synes jeg at vi står et godt sted. Tak til alle de frivillige, tak til bestyrelseskollegaerne. Tak for 

i år, vi ses til næste år.  
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Tekst Budget 2022/2023 Realiseret 2021/2022 Budget 2021/2022
Kontingent 1.950.000 kr.             1.919.596 kr.                      1.960.000 kr.            
Bagskabe 72.000 kr.                   72.525 kr.                            75.000 kr.                 
Træningsbolde 80.000 kr.                   76.800 kr.                            79.000 kr.                 
Greenfee 1.150.000 kr.             1.084.884 kr.                      1.101.400 kr.            
Tilskud Vordingborg Kommune 90.000 kr.                   130.012 kr.                         78.000 kr.                 
Match udvalg netto -  kr.                          -  kr.                                  -  kr.                        
Salg af golfhæfter 10.000 kr.                   14.400 kr.                            8.000 kr.                    
Renteindtægter/udbytte -  kr.                                  -  kr.                        
Kursregulering værdipapirer -  kr.                                  -  kr.                        
Rykker gebyrer 1.700 kr.                              -  kr.                        
Sponsorindtægter 75.000 kr.                   24.800 kr.                            -  kr.                        
Møn open 30.000 kr.                   34.867 kr.                            35.000 kr.                 
Business Golf -  kr.                        
Momsrefusion anslået 100.000 kr.                 126.676 kr.                         91.000 kr.                 
Gaver 24.000 kr.                   24.003 kr.                            23.000 kr.                 
Pulje og Fonds midler 60.000 kr.                   84.000 kr.                            -  kr.                        
Greenfee frie datoer 10.000 kr.                   4.999 kr.                              10.000 kr.                 
Indtægter i alt 3.651.000 kr.             3.599.262 kr.                      3.460.400 kr.           

Tekst Budget 2022/2023 Realiseret 2021/2022 Budget 2021/2022
Baneleje 1.020.000 kr.             1.027.500 kr.                      1.040.000 kr.            
Vedligeholdelse 1.020.000 kr.             1.062.188 kr.                      1.102.813 kr.            
Sekretariats udgifter 100.000 kr.                 100.000 kr.                         100.000 kr.               
Betaling af træner 100.000 kr.                 
92% af greenfeeaftale 1.058.000 kr.             998.093 kr.                         936.190 kr.               
Betaling af træningsbolde 80.000 kr.                   76.800 kr.                            79.000 kr.                 
Køb af golfhæfter 5.040 kr.                     9.935 kr.                              5.040 kr.                    
DGU erstatningskort 1.000 kr.                     400 kr.                                 1.000 kr.                    

3.384.040 kr.             3.274.916 kr.                      3.264.043 kr.            

UDVALG
Turneringsudvalg/elite 10.000 kr.                   4.009 kr.                              10.000 kr.                 
Junior udvalg 15.000 kr.                   24.175 kr.                            20.000 kr.                 
Aktivitetsudvalg 5.000 kr.                     -  kr.                                  5.000 kr.                    
Kommunikationsudvalg 5.000 kr.                     -  kr.                                  10.000 kr.                 
Skavank golf/overvægtige 30.000 kr.                   -  kr.                                  -  kr.                        
Begynderudvalg 10.000 kr.                   -  kr.                                  15.000 kr.                 
Matchudvalg 29.325 kr.                            10.000 kr.-                 
Baneudvalg 3.000 kr.                     2.420 kr.                              3.000 kr.                    
Rekruteringsudvalg 20.000 kr.                   95.981 kr.                            25.000 kr.                 

98.000 kr.                   155.910 kr.                         78.000 kr.                 

FÆLLESUDGIFTER
Tab på debitorer 20.000 kr.                   9.150 kr.                              -  kr.                        
Kontingent DGU 70.000 kr.                   67.173 kr.                            66.000 kr.                 
Kontingent andre 7.000 kr.                     6.690 kr.                              2.425 kr.                    
Telefon og IT artikler 15.000 kr.                   18.943 kr.                            6.948 kr.                    
Gebyrer 7.000 kr.                     5.779 kr.                              6.563 kr.                    
Revisor v/momsref. samt advokat 5.300 kr.                     5.248 kr.                              5.000 kr.                    
Generalforsamling 2.500 kr.                     2.586 kr.                              2.000 kr.                    
Gaver til medlemmer 2.000 kr.                     1.200 kr.                              2.500 kr.                    
Møder og rejser bestyrelse 2.000 kr.                     2.030 kr.                              3.000 kr.                    
Anvendte fondsmidler -  kr.                          
Forsikringer 7.500 kr.                     7.332 kr.                              7.139 kr.                    
Anoncer og reklamer 10.000 kr.                   16.000 kr.                            10.000 kr.                 
Advokat ifm. 1.500 kr.                     1.494 kr.                              -  kr.                        
Inventarkøb -  kr.                                  -  kr.                        

149.800 kr.                 143.625 kr.                         111.575 kr.               

Samlede indtægter 3.651.000 kr.             3.599.262 kr.                      3.460.400 kr.            
Samlede udgifter 3.631.840 kr.             3.574.451 kr.                      3.453.618 kr.            
Resultat 19.160 kr.                   24.811 kr.                           6.782 kr.                   

Indtægter 2022/2023

Udgifter 2022/2023

Budget 2022/2023 


