
 

 

 
 
 

 
 
 

Referat 
 

Generalforsamling i Maribo Sø Golfklub 
Torsdag 14. marts 2019 kl. 19.00  

på Hotel Søpark, Maribo. 
 

 
1. Valg af dirigent. 
 Tina Høpfner 
 
2. Valg af stemmetællere. 
 Ib Larsen, Villy Poulsen og Margrethe Brusen 
 Der var mødt 143 stemmeberettigede medlemmer 
 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse, for det seneste år. 
 Lars Nøhr Olsen fremlagde beretningen på vegne af bestyrelsen 
 

Der var spørgsmål fra salen om baneforhold, samarbejdet med Halsted GK om salg af golfudstyr, afvisning af køb af 
vertikalskærer og besparelser på planlagt udvikling af banen, som Lars Nøhr Olsen besvarede 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. 
 Niels Gram forelagde regnskabet og sammenholdt det med budgetforslaget for 2019 og kontingentforslaget. 
 Det medførte kritik fra salen om sammenblandingen af pkt. 4, pkt. 5 og pkt. 6.  

Der blev rejst tvivl om rigtigheden af klubbens beslutning om momsregistrering, både lovgrundlaget i momsloven og om 
nettoresultatet var til klubbens fordel heraf. 
Det blev anført, at kontingentgruppen ”Prøvemedlem” ikke hørte ind under medlemskaber, da det var kun var et tilbud, 
som bestyrelsen fastsætter en pris for. Bestyrelsens opstilling af kontingentgrupper sammenholdt med det senere forslag fra 
bestyrelsen blev betegnet som noget ”rod” og begreberne ”Flexmedlemmer +75 år og o/75 år blev drøftet. 
Der blev efterlyst en klar udmelding til medlemmerne om, hvilke medlemmer bestyrelsen havde meddelt hel- eller delvis 
kontingentfritagelse.  
Der var kritik af selve fremlæggelsen af regnskabet, som fandtes mangelfuldt. Der savnedes en tydelig opstilling af 
driftsindtægter og –udgifter samt aktiver og passiver. 
Det blev anbefalet, at der ikke sættes lotteri i gang i 2019.  
Regnskabet blev efter en længere debat godkendt. 
 

Dirigenten foreslog herefter, at pkt. 6 – Budget til orientering og foreslåede ændringsforslag til dele af § 7 i vedtægterne, 
som kunne påvirke pkt. 5 blev behandlet forinden. 
 
5. Forslag til medlemskontingent. 

Som konsekvens af tidligere beslutninger om udgåede grupper bliver bestyrelsens forslag til halvårligt 
medlemskontingent for perioden 1/7 2019 til 30/6 2020.  

  
Kontingentgrupper     Fra 1.1.2019: 1.7. 2019: 1.1.2020:     
Senior fra 26 år          kr. 2.900,-  kr. 3.050,-   kr. 3.050,-     
Junior 0 – 18 år           kr.    700.-  kr.    750,-   kr.    750,-    
Junior u/banetilladelse          kr.    350.-  kr.    375,- kr.    375,-  
Ungsenior u/udd. (SU)          kr.    700,-  kr.     800,- kr.    800,-   
Ungsenior 19 – 25 år          kr. 1.900,-  kr.  1.900,- kr. 1.900,-     
Long distance          kr. 1.900,-  kr.  2.000,- kr. 2.000,- 
Introduktionstilbud - nyt**   kr.     750,- 
Introduktionstilbud - nyt**      kr.  1.000,- 
Flexmedlem          kr.    500,-  kr.     500,-    kr.    500,-    
Flexmedlem+ m/greenfee *     kr. 1.000,-  kr.  1.000,- kr. 1.000,- 
Passive           kr.    150,-  kr.     150,- kr.    150,-  

           *Betales en gang for året 
           ** Giver spil hele året 

Kontingentet blev godkendt.  
 
 
6. Forelæggelse af budget til orientering. 
 Niels Gram forelagde budgettet tillige med pkt. 4. 
 Budgettet for 2019 blev taget til efterretning 



 

 
7. Behandling af indkomne forslag. 
 Dirigenten meddelte, at bestyrelsen trak sine forslag om kontingent for Flexmedlemmer +75 år og o/75 år. 
 
 § 4, stk. 1 – Bestyrelsen foreslår. 

Kontingentet og medlemskategorier fastsættes på generalforsamlingen i forbindelse med et af bestyrelsen godkendt 
budget 

 Forslaget blev forkastet 
 
 § 4, stk. 2 – Bestyrelsen foreslår flg. 

Et medlem indtræder i en medlemskategori, som betinger en bestemt alder, i det kalenderår, hvor medlemmet fylder det for 
kategorien fastsatte antal år. 

 Dirigenten meddelte, at forslaget udgår som konsekvens af afgørelse i § 4, stk. 1 jfr. ovenfor. 
  
 § 4, stk. 4 – Bestyrelsen foreslår flg. 

Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at skulle betale nyt indskud. Andre 
passive medlemmer betaler indskud ved overgang til aktivt medlemskab. 
(Bemærkning: Andre passive medlemmer skal forstår som støttemedlemmer, der ikke tidligere har være aktive medlemmer) 

 Forslaget blev godkendt 
 
 § 4, stk. 8 – Forslag fra Mette Mikkelsen. 
 Æresmedlemmer tildeles ved udnævnelsen kontingentfrihed. 

Generalforsamlingen fastsætter regler for reduceret kontingent til bestyrelsesmedlemmer. Dog min. 50 % af den gældende 
kontingentsats. 
Bestyrelsen kan, når der skønnes at være særlige grunde dertil i hvert enkelt tilfælde, nedsætte kontingent, dog min. 50 % 
af den gældende kontingentsats. 

 Forslaget blev forkastet 
 
 § 5, stk. 5 Valg af revisor. 
 Dirigenten meddelte, at forslaget udgår, som følge af forslag om ændring af vedtægtens § 9, stk. 2 blev forkastet. 
 
 § 6, stk. 1: Svend Spuur foreslår. 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusiv formand + 2 suppleanter. Der skal repræsenteres et medlem fra hvert udvalg. 
 Forslaget blev forkastet 
 
 § 6, stk. 1 – Bestyrelsen foreslår flg. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusiv formanden. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt klubbens medlemmer. 
 Forslaget blev forkastet og § 6, stk. 2 forbliver derfor uændret. 
 
 § 6. stk.- 3 og stk. 3a - Svend Spuur foreslår flg.: 
 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan højst sidde 2 perioder. 
 Ny § 6, stk. 3a. 

Stiller ingen op som nyt bestyrelsesmedlem kan, hvis det bestyrelsesmedlem der er på valg, blive siddende til nyt medlem 
melder sig ved en generalforsamling. 

 Forslaget blev forkastet 
 
 § 9, stk. 2 – Bestyrelsen foreslår. 

På baggrund af forslag fra bestyrelsen vælger generalforsamlingen eventuel revisorhjælp for det kommende års regnskab. 
Forslaget blev forkastet 

 
 Forslag fra Eliteudvalget v/Mette Mikkelsen. 
 Overdækning af drivingrange. 
 Generalforsamlingen bedes ved skriftlig afstemning tage stilling til følgende: 

 At der etableres en delvis overdækning af afgrænset område på drivingrange 
 At bestyrelsen positivt arbejder for opførelsen af overdækningen og endvidere indgår positivt i forhandlinger med Lolland 

kommune om dispensation fra lokalplan 50 eller lokalplan 58, afhængig af, hvor overdækningen kan/skal placeres. 
Ønske om placering sker med klubbens PRO, så denne opnår maksimale betingelser i sit daglige arbejde med 
undervisningen. 

 At bestyrelsen søger om landzonetilladelse til byggeriet, hvis dispensation fra lokalplan 50 eller 58 opnås. 
 At bestyrelsen kan arbejde indenfor en økonomisk ramme på maksimalt 200.000 kr., dog billigst muligt 
 At overdækningen etableres hurtigst muligt i 2019 – dog senest inden udgangen af 2020. 

Forslaget blev vedtaget med 68 stemmer for og 64 stemmer imod. 
 
8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.  



 

Følgende er på valg for en 2-årig periode: 
Bestyrelsesmedlem: Søren Hansen  Modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsesmedlem: Anders Michaelsen  Modtager genvalg   
Bestyrelsesmedlem: Susanne Rasmussen Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem: Palle Bredsgaard Modtager ikke genvalg. 
 
Der blev foreslået genvalg af Anders Michaelsen og nyvalg af Susanne Keller, Jan Nyborg og Jørn Lavtsen 
Alle 4 blev valgt 
 

9. Valg af suppleanter. 
Ole Nielsen og Mette Mikkelsen blev valgt 
 

10. Valg af revisor 
På valg er Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen, Maribo. 
Der var genvalg 
 

11. Eventuelt. 
Der var få bemærkninger fra salen, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen 

 
Formanden, Lars Nøhr Olsen takkede sluttelig for det store fremmøde og generalforsamlingen sluttede kl. 22.55. 
 
Referent Claus Bo Jensen 
Referat godkendt af dirigent Tina Høpfner. 
 

 
 

 


