
REFERAT 
Fra ordinær generalforsamling i Jelling Golfklub, onsdag den 21. februar 2018. Kl. 19:00 
på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 

 

1. Valg af dirigent 

Formand John Sahlertz (JS) [medl. nr. 959] bød velkommen til 76 fremmødte medlemmer. 
JS foreslog Marianne Rask (MR) [medl. nr 2205] som dirigent. MR blev valgt med 
akklamation. 

MR konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, og at generalforsamlingen 
var beslutningsdygtig. 

Ove Holm [medl. nr 118] og Jan Frandsen [medl. nr 1078] blev foreslået til 
”stemmekontrollører” i tilfælde af afstemning. 

Herefter blev ordet givet til formanden 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Kære alle 
Velkommen til generalforsamling i Jelling Golfklub 2018. 

2017 er nok året de fleste vil huske som meget regnfuldt og køligt, hvilket der ikke er noget 
at sige til. Det var ikke golfvejr ret mange dage, men som Storm P. sagde: Alle taler om 
vejret, men ingen gør noget ved det. Nok mest fordi vi ikke kan. Skulle der sidde en 
ildsjæl, der vil påtage sig den opgave, må I meget gerne sige til. 

Økonomisk er vi stadig én af de klubber i området, der gør det allerbedst, og det er i stor 
grad takket være jeres indsats. Vi har i 2017 fået ”Jelling buskrydder laug”, der klipper 
grøfter og meget andet, vi har medlemmer, der ikke kan spille golf på grund af sygdom, 
men stadig hjælper på mange andre fronter, medlemmer der giver deres mening til kende, 
når de ikke er enige i bestyrelsens beslutninger og meget andet. Det er alt sammen med 
til, at hjulene snurre rundt for Jelling Golfklub. Hvis ikke det samspil sker stopper hjulene 
med at snurre, og vi ville skulle afvikle fremfor at udvikle. 

Indtægterne på kontingenter er faldende. Vi er stort set samme antal medlemmer som for 
10 år siden, men indtægterne er i samme periode faldet med næsten 200.000 DKK på 
trods af, at et fuldtidskontingent hen over årene er steget med 1.000 kr, hvilket svarer til en 
gennemsnitlig stigning på 100 dkk pr. år. Det er på niveau med eller under øvrige klubber. 

Det er en bekymrende udvikling, da det er vores hovedindtægt. Det er en udvikling vi 
følger meget tæt i bestyrelsen, og vil gøre alt for at bremse. 

Intet år uden nye tiltag, så vi har ansat en voksenlærling i form af Lars Gilje som 
greenkeeperelev. Lars er kendt i klubben i forvejen, og så har han nogle andre 
kompetencer, som også kommer klubben til gode. 



Firkløverordningen fortsætter. Det er en ordning, der kun kan benyttes af 
fuldtidsmedlemmer. 

Jeg vil nu gennemgå de mål vi satte for 2017: 

 

1. Genererer et overskud på DKK 300.000 
Overskuddet for 2017 er på 319.000 DKK, så det delmål er nået. Grethe kommer tilbage til 
detaljerne. I den forbindelse vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der har hjulpet på den 
ene eller anden måden. Det er derfor vi kan holde udgifterne nede. 

 

2. Have 800 aktive medlemmer i alt ved generalforsamlingen i 2018. (fratrukket 
passive og langdistancemedlemmer) 

Vi var i går 762 medlemmer, hvilket nok ikke er så meget dårligere end de forgående år, 
men det er ganske enkelt ikke nok, hvis vi skal fastholde en udvikling. Mere herom når vi 
kigger frem mod 2018. 

 

3. Fastholde sponsorindtægter. 
Det er lykkedes og med en lille stigning i et nærmest umuligt marked. Tusind tak til 
sponsorudvalget for et forrygende arbejde 

 

4. Integrere den nye greenkeeperstab 
Det syntes jeg er lykkedes. Det virker, som om der er en god tone, og at vi fastholder 
samme stab underbygger vel bare dette. 

 

5. Arbejde med Golfspilleren I Centrum. 
Vi bruger det aktivt i bestyrelsen. Om vi så er gode nok til at kommunikerer det ud, er en 
anden sag, og jeg tror her ligger et forbedringspunkt. 

 

6. Have en bane af en høj standard 
Det syntes jeg bestemt, at vi har. At 2017 så har stået i regngudens tegn, er svært at 
hamle op med. 

 

7. Nyt udvalgs set up. 
Det virker bedre nogen steder end andre, men jeg syntes, vi er på rette vej. Noget der skal 
forbedres – Ja, så det vil vi fortsat arbejde med i 2018 

 

8. Implementere ny hjemmeside inklusiv forretningsplan 
Ny hjemmeside er implementeret, og jeg håber, I kan lide den. Som altid er input 
velkomne. Hjemmesiden indeholder også forretningsplanen, som i øvrigt bliver revideret 
en gang om året lige efter generalforsamlingen, så den er opdateret til den nye sæson. 
Igen – Har I input er de meget velkomne. 



 

9. Antallet af greenfeegæster skal øges 
Det lykkedes så ikke. Jeg vælger at give vejrguderne en del af skylden, for hvem vil betale 
greenfee for at spille en bane i regnvejr, samt den kendsgerning, at vi måtte lukke banen i 
perioder i efteråret. 
 

Kigger vi frem mod 2018 vil vi arbejde med følgende: 

1. Generere et overskud på DKK 300.000. 
Vi har forpligtelser overfor nogle medlemmer, der har lånt os penge i en svær situation, og 
det SKAL overholdes. 

 

2.  Have 800 aktive medlemmer i alt ved generalforsamlingen i 2019. (fratrukket 
passive og langdistance) 

Det er stadig vores hovedindtægt, og falder den skal vi finde pengene andre steder. Vi er 
nødt til at sætte alle kræfter ind på dette, og I må meget gerne melde jer til at hjælpe med 
at løfte opgaven. Kender I nogen, der ikke er tilstede i aften, men kan være et aktiv i det at 
finde nye medlemmer, må I meget gerne prikke til dem. 

 

3. Øge indtægterne 
Der er ikke flere udgifter, vi kan reducere, så den eneste måde, vi kan forbedre vores 
situation, er ved at fokusere på indtægtssiden. Ikke fordi vi skal samle penge sammen, 
men fordi vi skal kunne betale enhver sit. 

 

4.  Have en god bane, der tilgodeser alle 
Det er vigtigt, at alle syntes vi har en god bane set med deres øjne. Ellers fjerner vi os fra 
”Vores klub” 

 

5. Arbejde med tilbygning til Keepergården 
Der er mange fordele ved at få den tilbygning. Nu har vi fået kommunens tilsagn om, at vi 
kan gå i gang, så næste step er at finde pengene. Det bliver primært gennem fonde og 
frivillig arbejdskraft. 

 

Eliteafdelingen har klaret sig lidt forskelligt. 

Pigerne måtte trække holdet, da vi ikke kunne stille hold.  

2. divisionsholdet herre blev i 2. division. 

4. division bliver i 4. division 

5. division rykkede ned i kvalifikation rækken 

 



 

Personalet i 2018 ser ud som følger: 

Sekretariatet: Søren 

Træner: Rasmus. Pro elev Robbert 

Greenkeepere: Kristoffer, Anette, Lars og Robert. Robert er både mekaniker og 
greenkeeper. Det kan være, at der kommer en femte medarbejder i højsæsonen. 

Mine ønsker for 2018 sæsonen er mindre regn, at I får jeres golfønsker opfyldt og at 
Jelling Golfklub bidrager til dette, samt ikke mindst at vi glæder os i hinandens selskab og  
udviser den respekt alle fortjener. 

Til slut vil jeg sige alle hjælpere, sponsorer, personale og bestyrelse en kæmpestor tak for 
indsatsen i 2017. Uden jer ingen klub og det er dejligt sted at være. 

TAK 

Beretningen blev taget til efterretning med akklamation 

Ole Agerskov [medl. nr 1863] foreslog, at der annonceres i Urhøj Sogneblad, som trykkes i 
3000 eksemplarer og uddeles gratis. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kassereren Grethe Espesen [medl. nr 973 ] fremlagde og gennemgik det reviderede 
regnskab.   
Resultatet viser vigende indtægter som især skyldes svigtende kontingentindtægter og det 
dårlige vejr i 2017 sæsonen. 

Henrik Juul [medl. nr 2848] ønskede oplyst om det korrekt, at vi nu er mere afhængige af 
antallet af medlemmer. Grethe Espesen svarede at kontingenterne er en væsentlig del af 
klubbens indtægt. 

Anders Steenkjær  [medl. nr 1931] ønskede oplyst om Firkløveret genererer en udgift for 
klubben?  Grethe Espesen svarede, at underskuddet på firkløveret skyldes at en del at 
indtægten var bogført i sidste års regnskab. En runde på en firkløverbane kostede sidste i 
2017 omkring 49 kr.  

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 

 

4. Fremlæggelse af  budget til godkendelse 

Kassereren Grethe Espesen [medl. nr 973 ] gennemgik og forklarede budgettet for 2018. 
Der forventes et overskud på 141.000 kr. Budgettet blev godkendt med akklamation. 

 



 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

 

6. Forslag fra medlemmer 

Finn Helveg Pedersen [medl. nr 913] havde foreslået at medlemskategorien 
Hverdagsmedlemmer slettes fra 2019.  

Niles Søby Løvendahl [medl. nr 1638] ønskede oplyst hvor mange medlemmer det drejer 
sig om, og hvad risikoen vil være hvis der ikke længere gives mulighed for et 
hverdagsmedlemskab. 

Grethe Espesen oplyste, at klubben nu har 50 hverdagsmedlemmer, som i givet fald vil 
blive vil være omfattet af ændringen. Det blev desuden oplyst, at prisforskellen på et 
fuldtidsmedlemskab og et hverdagsmedlemskab er 900 kr pr. år.  

Ole Agerskov [medl. nr 1863] mente, at klubben har et problem, hvis alle 50 melder sig ud.  

Karsten Lomholdt [medl. nr 1423]  ønskede oplyst om man som hverdagsmedlem skal 
betale greenfee hvis man deltager i en turnering i en weekend. Hertil svarede John 
Sahlertz at der altid skal betales greenfee hvis hverdagsmedlemmer spiller i weekender. 

Niels Søby Løvendahl [medl. nr 1638] spurgte om hverdagsmedlemmer er meget aktive 
eller om de spiller sjældent.   

Grethe Espesen fortalte, at det er vores indtryk, at hverdagsmedlemmer spiller meget – 
bl.a. i Seniorklubben. 

Henrik Juul [medl. nr 2848] var bekymret for at en del af hverdagsmedlemmerne går over 
til fleks-medlemskab. Herved opnås ikke fordelen for klubben. 

Erling Andersen  [medl. nr 2468] spurgte om hvor hverdagsmedlemmerne findes i den 
opgørelse, der udsendes i formandens Nyhedsbrev. John Sahlertz fortalte, at 
hverdagsmedlemmer indgår i antallet af fleksmedlemmer.  

Bent Illum Eskesen [medl. nr 1340] mente, at hvis alle melder sig ud, vil det blive et 
problem for klubben. Vi bør alle være med til at overbevise hverdagsmedlemmerne om, at 
de får mere ud af medlemskabet hvis de betaler fuldt kontingent. 

Ove Pedersen [medl. nr 2776] ønskede at vide hvad bestyrelsen anbefalede. John 
Sahlertz fortalte, at bestyrelsen bakker op om forslaget. 

Jørgen Jensen  [medl. nr 1029] ville vide om der kunne tænkes en generel 
kontingentforhøjelse. 



Bent Illum Eskesen [medl. nr 1340] opfordrede til at bakke op om forslaget. Bent havde 
lavet en hurtig beregning, der viste at kontingentet vil stige med 300 kr. hvis alle 
hverdagsmedlemmer melder sig ud af klubben.  

Jørgen Strandgaard [medl. nr 350] mente, at de fremmødte på generalforsamlingen skulle 
sige ja til forslaget. 

Ole Agerholm [medl. nr 1863] spurgte om hverdagsmedlemmer kan spille med i 
turneringer. Hertil svarede John Sahlertz at hverdagsmedlemmer kan deltage i turneringer, 
men der skal betales greenfee i weekender. 

Efter diskussionen blev der afholdt en skriftlig hemmelig afstemning. 

Der var fremmødt 74 stemmeberettigede medlemmer. Herudover var fremmødt et ikke-
stemmeberettigede virksomhedsmedlem og MR, som ikke deltog i afstemningen. 
Resultatet af afstemningen viste 71 ja-stemmere for forslaget, 6 stemte imod og to 
stemmer var blanke eller ugyldige. Da der var flere stemmesedler end stemmeberettiget, 
blev generalforsamlingen opfordret til at tilkendegive, hvis man ønskede et omvalg. Ingen 
krævede omvalg. 

MR konstaterede forslaget som vedtaget, da 89 % stemte for at forslaget blev vedtaget, 
selv hvis de 5 for mange stemmer blev trukket fra ja-stemmerne.  

Efter afstemningen opfordrede John Sahlertz til at de, der stemte ja, argumenterer for 
beslutningen over for de berørte.  Ændringen træder først i kraft i 2019 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Grethe Espesen var på genvalg.   

Maja Vistesen Andersen var på genvalg.   

Kenneth R. Pedersen var på genvalg.   

Leif Bo Geisler var på genvalg.  

Ingen andre ønskede at stille op til valg. 

Kandidaterne blev genvalgt med akklamation. 

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsen indstillede  
Kasper Kristensen Rask  [medl. nr 2204] og  
Tove Vestergaard Christoffersen  [medl. nr 2208] som suppleanter. 

Ingen andre ønskede at stille op til valg. 



Begge blev valgt med akklamation. 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede at fortsætte samarbejdet med BDO.   

Ingen andre ønskede at stille op til valg. 

BDO blev genvalgt med akklamation. 

 

10. Eventuelt 

Henrik Juul  [medl. nr 2848]: Ivan Thorsen har bedt Henrik om at træde ind i 
rekrutteringsudvalget. Der arbejdes på en kampagne, som er forskellig fra den gængse. 
Der arbejdes bl.a. på et koncept, som færdiggøres efter et møde med DGU i næste uge 
om Golfens Dag. Der skal være reklamer med genkendeligt lokalt miljø fra golfklubben og 
med billede af et medlem fra klubben. Dette medlem skal kunne kontaktes på den lokale 
arbejdsplads. 

Lokalaviserne skal fodres med færdige historier med positive historier om medlemmer, 
som får gode oplevelser i golfklubben. Henrik opfordrer alle til at bidrage med ideer og 
forslag til aktiviteter, som kan skaffe nye medlemmer. 

John Sahlertz præsenterede en ”flyer” med information om et nyt koncept for årets 
klubmesterskaber. Det er klubbens håb, at mange får lyst til at deltage i en af de mange 
aktiviteter i forbindelse med klubmesterskaberne. 

John Sahlertz præsenterede herefter årets hole in one. 
Jens Chr. Tvergaard, hul 10 den 21. juni. 
Ulrik Dalgas, hul 7 den 22. august 
Günther Friederichsen, hul 5 (vinterbane) den 23. Oktober. 

Der var en god flaske fra Pleasure Wine til de dygtige. DGU har desuden indført et nyt 
bagmærke til spillere, som opnår hole in one.  

Der var ikke flere kommentarer 

Marianne Rask takkede bestyrelsen og alle frivillige i klubben og takkede for god ro og 
orden. 

John Sahlertz takkede Marianne Rask for god ledelse af generalforsamlingen og for det 
fine fremmøde.  

 

 

 



Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: John Sahlertz 
Næstformand: Claus Kristiansen  (junior og elite) 
Kasserer: Grethe Espesen 
Bestyrelsesmedlem: Ivan Thorsen (rekruttering og fastholdelse) 
Bestyrelsesmedlem: Maja Vistesen Andersen (klubhusudvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Leif Bio Geisler (begynderudvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Kenneth R. Pedersen (baneudvalg) 

 

 

 

________________________  _________________________ 
Søren Porsbøl   Marianne Rask 
referent    dirigent 


