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Referat af 26. ordinære generalforsamling  
 

Torsdag d. 16. november 2017 kl. 1800 afholdtes generalforsamling i Breinholtgård golf klub.  

Klubbens formand, Sven Jensen, bød velkommen og konstaterede et stort fremmøde hvor det var 
nødvendigt at finde flere stole. (ca. 140 deltagere) 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Nils Thostrup. Dirigenten blev valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet!  

 

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.  

Formanden redegjorde for klubbens virksomhed det forløbne år jf. formandens skriftlige beretning, som 
offentliggøres på klubbens hjemmeside. Beretninger fra udvalg er forud for generalforsamlingen 
offentliggjort på klubbens hjemmeside.  

Sven Jensen betegnede året som ”Et godt og spændende år med en mørk skygge, præget af 2 afgørende 
begivenheder”  

I nærværende referat angives fortrinsvis supplerende bemærkninger til beretningen. 

Medlemmer: Det er desværre ikke lykkedes at fastholde medlemmer og trods tilgang af nye medlemmer er 
der ca. 100 færre seniormedlemmer i 2017 ende i 2016. Også juniorerne er færre. 

Sven Jensen glædede sig over at samarbejdet mellem banens brugere og banens vedligeholdere synes at 
være bedre end tidligere. I hvert fald hører bestyrelsen ikke om nær så mange sammenstød som tidligere. 
Det indikerer at der er opstået en gensidig forståelse for at gøre plads for hinanden. 

Formanden appellerede til at vi alle tænker over at respektere og tage hensyn til hinanden – uanset 
golfkundskaber og social status, og ikke mindst at tage godt imod de nye. Et godt klubliv er noget 
medlemmerne skaber i de rammer og aktiviteter ledelsen har bestræbt sig på at skabe. 

Jubilæet er vel overstået med stor hjælp fra masser af frivillige hjælpere. Jubilæet indeholdt masser af 
aktiviteter og gav også god og positiv presseomtale. 

Samarbejdsaftalen har fyldt meget, og klubbens vigende medlemstal har afgørende betydning for klubbens 
økonomi. Sven opremsede de økonomiske forhold og fremtonede især det uheldige i, at klubben ikke får 
nogen ekstra gevinst når der er mange medlemmer, mens klubben er med til at yde en ekstraordinær 
kompensation når der er får få medlemmer. En situation, som ingen sikkert havde forudset da aftalen blev 
indgået, men som nu truer økonomien i klubben dramatisk. 

Der har været søgt forhandling om emnet – uden held – ind til ganske nylig, hvor baneejeren har fremsat et 
forslag til klubben. Forslaget refereres efterfølgende under regnskab og budget. 

Den sorte skygge der året igennem har været over klubbens økonomi synes dermed, over de sidste dage op 
til generalforsamlingen, at være reduceret betydeligt. 



 

Breinholtgård Golf · Kokspangvej 17-19 · DK-6710 Esbjerg V · Tlf. +45 75 11 57 00 · www.bggc.dk 

Fremtidens perspektiver kom Sven ikke ind på, da han har valgt at fratræde bestyrelsen. Det er derfor op til 
den nye bestyrelse at udstikke nye fremtiden. 

 

Hardy Jensen: Glædede sig over de seneste oplysninger fra klubejeren og kunne godt tænke sig at vide 
hvorfor der er medlemmer der er ophørt. Han havde hørt at en del medlemmer var flyttet til Esbjerg, men 
iflg. hans egen research er det kun ca. 30. Hardy udtrykte hans egen og andres ærgrelser over ikke at kunne 
finde bolde i semirough, da græsset i lange perioder har været for højt. På andre baner er der ikke samme 
udfordringer med at finde bolde. Tak til Sven for godt samarbejde og indsats. 

Knud Erik Laursen informerede om at banevedligehold – herunder klipning af semirough - skal budgetteres 
af den nye bestyrelse. 

Mogens Mikkelsen informerede om, at alle bliver spurgt om årsag til opsagt medlemskab og kan ikke 
genkende ophør sfa. banebeskaffenhed. De fleste ophører pga. alder eller flytning til andet område. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt med applaus! 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (sammen med 4)  

Karin Thybo fremlagde regnskabet som var blevet uddelt. 

Regnskabet gengives ikke offentligt.  

Indtægterne er en smule højere end budgetteret og sidste år. Det skyldes primært dygtigt arbejde med at 
skaffe sponsorater. 

Udgifter til juniorer, ungdom og elite og kompensation til KD selskaberne afviger negativt, mens øvrige 
udgifter har været under kontrol.  

Oveni de driftsmæssige udgifter, kommer ekstraordinære udgifter til 25 års jubilæet. Også disse 
omkostninger har været holdt inden for rammerne af budgetterne, men – alt i alt, et resultat som ikke er 
holdbart. At udgifterne til jubilæet er holdt under budget, skyldes ikke mindst et væsentlige tilskud fra Lida 
& Oscar Nielsens fond og KD selskaberne. 

Der blev udtrykt stor tak til de mange hjælpere i forbindelse med 25 års jubilæet, herunder en særlig tak til 
Mogens, Sisse og Peter. 

Regnskabet viser stort behov for flere indtægter – i form af flere medlemmer og større greenfee. 
Forudsætningen herfor er en bane som flere ønsker at spille på! 

Regnskabet er forud for kompensationstiltag fra KD Selskaberne godkendt af bestyrelse og revisor Jørgen 
Villemoes. 

KD selskabernes har kort før generalforsamlingen fremsat et tilbud, der ikke er indarbejdet i det omdelte 
regnskab og budget. De fremlagte regnskaber er således ikke egentligt retvisende, men der har ikke været 
tid til at indarbejde KD selskabernes nye tilbud. 
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Karin informerede om at Sides kort før generalforsamlingen har ønsket at imødegå den stærkt negative 
økonomi i klubben, og har tilbudt at godskrive den halve kompensationsudgift for 2017 og hele 
kompensationsudgiften for 2018. 

Bestyrelsen og KD selskaberne skal mødes for at fastlægge de nærmere omstændigheder. 

Underskuddet for 2017 ventes således at blive godt og vel halveret i forhold til det uddelte regnskab. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år (sammen med 3)  

Det uddelte regnskab/budget viser et mindre underskud.  

Når der korrigeres med tilbud fra KD selskaberne, forventes det at 2018 kan komme i 0 og at underskuddet 
fra 2017 kan dækkes ind. 

Sisse følte anledning til at fremhæve, at der kun er de penge der kommer ind gennem kontingentet at gøre 
med, samt at der ikke kan fortsættes med at bruge flere midler, end der er til rådighed fra kontingenter og 
greenfee. KD Selskaberne taber også penge når kontingenterne udebliver. Det er derfor en forudsætning 
for dekorden at der samarbejdes om, at finde besparelser som modsvarer dekorden. 

Kontingent for 2018 indstilles til at øges en smule, lidt afhængig af medlemstypen med ca. 1%. Således 
stiger seniorkontingent fra kr. 6100 til kr. 6.175 og juniorer og ung seniorer får en stigning på kr. 50. 

 

Regnskab og Budget blev godkendt og taget til efterretning!  

 

5. Forslag fra bestyrelsen  

Der var ingen forslag fremlagt fra bestyrelsen.  

 

6. Forslag fra medlemmerne.  

Ingen forslag.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

På valg var Peter Skjærbæk, Knud Erik Laursen og Jørn Ibsen – ingen ønskede genvalg. 

På valg var ikke Sven Jensen, men da han har valgt at trække sig, skulle også denne post vælges. 

Bestyrelsen indstillede Jørn Schultz, Kaj Pedersen, Kim Meyer og Linda Dahl til at indtræde. 

Alle valgt med applaus. 

Som bestyrelsessuppleanter blev Jannick Brunsgaard og Henning Jeppesen genvalgt.  
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8. Valg af revisor og revisor suppleant  

Statsautoriseret revisor Jørgen Villemoes blev genvalgt!  

Som suppleant blev Carl Chr. Deichgræber genvalgt!  

 

9. Eventuelt 

De fire fratrådte bestyrelsesmedlemmer blev takket for indsatsen med et kram og et par flasker vin. 

 

Erik Knudsens fortjeneste plakette blev tildelt Karen Andersen for sin ekstraordinære indsats for klubben.  

Plaketten blev modtaget til stående applaus!  

 

Tidligere formand for klubben gennem 8 år, Mogens Heyk, blev udnævnt til æresmedlem – og dermed 
kontingentfri -  for hans store indsats for klubben gennem tiden og det enorme arbejde der er lagt i at 
skrive jubilæumsskriftet. 

MH takkede og udtrykte rørt at var utrolig stolt over udnævnelsen. 

 

Dirigent Nils Thostrup hævede generalforsamlingen og Sven Jensen takkede dirigenten.  

 

Efter generalforsamlingen var der spisning i restauranten på Breinholtgård.  

Således – som opfattet og noteret af referenten!  

Som referent, Per Nørsten  

Som dirigent, Nils Thostrup 

 

OBS.  Af forslag til Medlemskategorier, kontingenter m.v. som er vedhæftet indkaldelsen til 
generalforsamlingen, som side 2, fremgår indskud på kr. 3.000 – det er en fejl, da der p.t. 
ikke er noget indskud. 

OBS, OBS Under middagen efter generalforsamlingen blev det bekendtgjort at den nye bestyrelse 
havde konstitueret sig således: 

 Formand: Pernille Dam  Næstformand:  Kim Meyer 

 Kasserer: Karin Thybo  Baneudvalgsformand: Jørn Schultz 

Ny i golf: Kaj Pedersen  Sekretær:  Linda Dahl 

   Unavngivet udvalg: Susan Bailey 


