
             
 
 

REFERAT 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

HØRSHOLM GOLFKLUB 
AFHOLDT 14. MARTS 2017, KL. 19.00 I ”STALDEN” 

 
 
 
1.  Valg af dirigent 
 
Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. 
 
Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat (H) Ulrik Ibfelt, der blev valgt enstemmigt. 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse med angivelse af behørig dagsorden var sket ved of-
fentliggørelse på klubbens hjemmeside og varsel i nyhedsbrevene 10. februar og 17. januar. 
Den er følgelig indkaldt med det i vedtægternes § 7 foreskrevne varsel på 3 uger til afholdelse 
inden den 1. april.  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen dermed var lovligt ind-
kaldt og beslutningsdygtig. 
 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Formanden, Bo Wildfang aflagde beretning om klubbens virksomhed. 
 
Formanden omtalte en række forbedringer både på banen og de øvrige faciliteter samt den 
fortsatte miljøbevidsthed i HGK. Der har været gode resultater for både elitehold og regions-
golfere. En del af A/S’ aktiviteter er overført til en almenfond for at søge at opnå fritagelse for 
moms og på længere sigt grundskyld. Klubbens samarbejdspartner er uændret Hørsholm Golf 
A/S. Medlemstallet er svagt stigende; vi er p.t. 1168 medlemmer mod 1158 sidste år. Handi-
capfordelingen for medlemmer blev belyst på forskellig vis og man kan konkludere, at HGK er 
en breddeklub. Formanden gennemgik herefter aktiviteterne i de enkelte udvalg og gjorde op-
mærksom på, at hverken regionsgolfen eller klubber i klubben er lukkede klubber, så kontakt 
de relevante personer (se hjemmesiden), hvis I ønsker at deltage. Bestyrelsens fokusområder 
vil i 2017 være at skaffe flere nye medlemmer, lave aktiviteter med henblik på fastholdelse af 
de eksisterende medlemmer, genopbygge en stærk juniorafdeling og forbedre kommunikatio-
nen med medlemmerne endnu mere (ny hjemmeside starter den 17.marts). Desuden vil pro-
jektet omkring støjvolden samt de dermed planlagte baneforbedringer tage en del opmærk-
somhed, hvor midlertidige gener i hele denne sæson ikke vil kunne undgås. Baneudvalgsmed-
lem Carsten Herseth er kontaktperson, hvis der er spørgsmål fra medlemmer vedr. støjvolds-
projektet. Banen bibeholder sin rating under projektet. Endelig har banen og klubben 25 års 



jubilæum i år, hvilket vil blive markeret med en lang række aktiviteter i løbet af sæsonen, her-
under reception fredag den 24.marts og jubilæumsfest og turnering 19-20 august. 
 
Formanden sluttede beretningen med at takke udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for det store 
stykke arbejde, som de yder. 
 
Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til beretningen. 
 
Der var ingen spørgsmål, så Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Kassereren, Eva Arpe fremlagde regnskabet for 2016, der udviste et underskud på kr. 
187.812. Indtægterne udgjorde samlet kr. 738.621, til aktiviteter er anvendt kr. 697.103, ad-
ministrationsomkostninger udgjorde kr. 143.960 og der er betalt kontingent til DGU med kr. 
175.370.  
 
Foreningens egenkapital er pr. 31. december 2016 kr. 901.130. 
 
Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet. 
 
Aksel Bang-Berthelsen spurgte, hvad er incitamentet til at lave frivilligt arbejde, da 90% af 
kontingentet alligevel går til A/S’et, så han ville gerne have aftalen genforhandlet. Formanden 
forklarede, at vores 10% alene dækker sport og samvær medens udgifterne til drift af bane, 
klubhus mv. afholdes af A/S, samt at vi i forhold til andre klubber får en højere andel af kon-
tingentet, og vi således ingen interesse har i at genforhandle aftalen før tid. Niels Vallø anførte, 
at udviklingen i økonomien var bekymrende, hvorfor deltagerbetaling i de forskellige arrange-
menter burde sættes op. 
 
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 
 
 
4. Forelæggelse af budget 
 
Kassereren fremlagde budget for 2017, der udviste en omsætning på kr. 691.000, et aktivi-
tetsniveau på kr. 564.700, administrationsomkostninger med kr. 126.000, samt kontingent til 
DGU med kr. 190.000. Der budgetteres med et underskud på kr. 189.700. 
  
Der budgetteres med en underskud svarende til 2016 resultatet til trods for, at der i år er afsat 
væsentlige midler til jubilæumsaktiviteterne. 
 
Niels Vallø spurgte til fordelingen af udgifterne til jubilæet mellem klubben og A/Set. Henning 
Braginski fra medlemsudvalget oplyste, at klubben budgetter med udgifter for kr. 105.000 og 
afholder vores egne arrangementer. A/Set afholder deres egne arrangementer, hvilke de så 



selv afholder udgifterne til, men selvfølgelig er der meget tæt samarbejde og koordination 
mellem klub og A/S om jubilæumsaktiviteterne. 
 
Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning. 
 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
 
Bestyrelsen havde ikke fremsat forslag. 
 
 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
I henhold til vedtægternes § 9 var følgende medlemmer af bestyrelsen på valg: 
 

• Peter Brunkel 
• Hans Jørgen Madsen 
• Marco Utzon Sforzini 

 
Alle var villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
8.  Valg af suppleanter 
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Henning Braginski og Frank Sole Pedersen som suppleanter.  
 
Begge var villige til genvalg og blev enstemmigt valgt. 
 
 
9. Valg af revisor 
 
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Conny Jakobsen som intern revisor. 
 
Hun blev enstemmigt valgt. 
 
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Hans Kjær som revisorsuppleant.  
 
Han blev ligeledes enstemmigt valgt. 
 
 



1O. Eventuelt

Prqben Herholdt-Rasmussen foreslog, at bestyrelsen blev forsynet med
generalsamlingen. Dette blev bifaldet af bestyrelsen-

navneskilte til næste
Y

Lisbeth Strandet opfordrede alle til at købe 25-års jubilæums t-shirten i shoppen.

Birg.it Lund så gerne, at bestyrelsen fortalte mere indgående om resultaterne fra medlemsun-
dqrsøqelserne "Golferen i Centrum". Peter Brunkel svarede, at det tog bestyrelsen ad notam.

Carsten Selvang roste torsdagens texas scramble arrangementer, som han gerne så fortsat.
Formanden takkede og sagde, at de var en del af turneringsudvalgets område og også er på
programmet i 2017.

NipJs Vallø spurgte til baggrunden for hele støjvoldsprojektet, hvem tog initiativet osv. For-
manden oplyste, at det gjorde A/Set, og at der den 3. april er et medlemsm6de, hvor A/Set
deltager, således at alle spørgsmål kan blive afklarede. Karsten Thuen, der er medlem af klub-
ben og bestyrelsesmedlem i A/Set forklarede kort, at grurden tii projd<tet er, at det gamle
natgrstøjværn er forgået, og man gerne vil erstatte det med et fornuftigt værn, da støjniveau-
et fra Isterødvejen ellers ville overstige det for fritidsområder gældende.

Henning Braginski orienterede lidt mere i detaljer om den forestående medlemsaften om støj-
volden den 3. april.

-o0o-

Bg Wildfang afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke advokat Ulrik Ibfeldt for god
og myndig ledelse af generalforsamlingen

Som dirigent: a
Hørsholm, den /el z - 2OL7,,M

/ 
kdtvot<arfib

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen såtedes:

Bo Wildfang, formand
Peter Brunkel, næstformand



Eva Arpe, kasserer 
John Chr. Langeberg 
Anne-Grete Brandt 
Hans Jørgen Angaard Madsen 
Marco Utzon Sforzini  
Henning Braginski (suppleant) 
Frank Sole Pedersen (suppleant) 
 
 


