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Bestyrelsen 

Referat af ordinær generalforsamling 
Tid og sted: Deltagere: 

16. april 2012  
på Odder Gymnasium 

 

Referent: Karen Frederiksen 

84 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen 
af klubbens formand Niels Erik Hvillum. 

 
Punkter på dagsorden: Indhold: 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog N.C. Strauss som dirigent. Valgt uden andre 
forslag. N.C. Strauss takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

2. Beretning om klubbens 
virksomhed i det forløbne 
år. 

Niels Erik Hvillum, formand: 

Niels Erik Hvillum henviste til bestyrelsens beretning i Golfen nr. 1 
2012. 

I vinteren 2011 prøvede vi som noget nyt, at rydde greens for sne. 
Det viste sig at være en rigtig god ide, og Niels Erik Hvillum rettede 
en tak til snerydningsholdet. 
Det blev, som et forsøg, muligt at bruge vogne på vinterbanen. 
Banen har ikke tager skade, så forsøget fortsætter næste vinter. 
Vintertræning i maskinhallen har været en stor succes. 
Green nr. 13 blev renoveret i 2010 og er, efter nogen 
startproblemer, ved at være klar til brug. Der er fældet træer, så der 
kan komme mere lys og luft til greenen. 
Green nr. 4 blev lagt om i 2011 og har det fint. Vi håber at den 
kommer i brug hen over sommer. 
Da det ikke er lykkedes at låne penge til omlægning af greens, tager 
vi den nu med ro, og prøver at få de gamle til at fungere optimalt, 
men gode bliver de aldrig. 
Der er indkøbt to nye og mere effektive greenklippere. 
Når der er penge til det, er det green nr. 9 og green nr. 18 der står 
for tur. 
 
Niels Erik Hvillum rettede en stor tak til personalet, og bød 
velkommen til Christian Møller som ny træner. 
Der var ved årets start 966 fuldtidsmedlemmer, 63 fleksible 
medlemmer, 87 passive og 20 prøvemedlemmer. Det er 24 
fuldtidsmedlemmer og 21 passive medlemmer færre end året før, 
hvor vi til gengæld ikke havde nogen fleksible medlemmer. 
Så det ser faktisk fint ud i forhold til andre klubber. 
Aldersfordelingen ser ud som følger: 
70 under 25 år 
381 mellem 25 og 60 år 
539 over 60 år. 
 
I 2011 fik vi 21 begyndere igennem prøverne, og i 2012 håber vi på 
et større antal. 
Der er i 2012 sammensat et tilbud, som gælder frem til 1. juni. For 
kr. 3.000 kan en ny golfspiller tage sit golfkørekort og spille 18 
hullers banen resten af året. 
Klubben var repræsenteret i tre dage i Kvickly Odder, hvor der var 
opsat en golfsimulator. Det var et godt arrangement hvor der blev 
skabt kontakt til mange nye emner. Inden Golfens Dag havde vi 66 
prøvemedlemmer, og Golfens Dag gav yderligere 20 nye 
prøvemedlemmer. 
 
Juniorerne har haft et godt år, hvor der bl.a. blev hjembragt en DM 
sølvmedalje. Niels Erik Hvillum ønskede juniorerne tillykke med de 
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Punkter på dagsorden: Indhold: 

fine resultater. 
 
Niels Erik Hvillum takkede vore turneringssponsorer for deres 
trofaste støtte som gør, at vi i 2011 kunne gennemføre samme antal 
turneringer som året før. 
Der blev ligeledes udtrykt stor tak til alle banesponsorer, annoncører 
i klubbladet og GTO sponsorer. 
 
Niels Erik Hvillum takkede bestyrelserne i Klubber i Klubben og de 
mange øvrige frivillige medlemmer for deres store arbejde. Der var 
130 medlemmer til Naturdag i år. 
 
Niels Erik Hvillum oplyste, at Golfen nr. 2 2012 kun udkommer 
elektronisk.  
 
Endelig takkede Niels Erik Hvillum bestyrelseskollegerne for deres 
store arbejde og et godt samarbejde. 
 
Som noget nyt holdt Karen Frederiksen, Christian Møller, Karsten 
Bjergø og Henriette Schødt et indlæg om det kommende år. 
 
Karen Frederiksen, klubsekretær: 
Odder Golfklub har fået en sparegris. Den er doneret af Ole Grøn og 
Stæremose Industri A/S. 
Ideen, som oprindelig stammer fra Vivi Sørensen, er, at man, hvis 
man slår i bunkeren på det nye hul 13, kan donere et lille beløb i 
Grisen, som bliver sat op i forhallen. Pengene bliver ved udgangen 
af året givet til velgørende formål. I 2012 går pengene til 
Julemærkehjemmene. 
 
Karen Frederiksen gennemgik kort de ændringer der sker i 
handicapsystemet 1. juli 2012. Ole Willemann og Karen Frederiksen 
deltager i et DGU kursus den 19. april, og vil efterfølgende sørge 
for, at formidle ændringerne ud til medlemmerne. 
 
Christian Møller, pro: 
Der er meget stor aktivitet på træningsbanen lige nu. Christian 
Møller har fået en forrygende start, og da der skal mange nye der 
skal undervises, er Mai Schødt trådt til som hjælpetræner og Tage 
Iversen regelunderviser. Mere hjælp er på vej. 
Når trykket på kalenderen letter, vil Christian Møller starte 
holdundervisning for de interesserede. 
Mere information under menupunktet ”Træner” på hjemmesiden . 
 
Driving Range har fået ”greens”, og ideen er, at der kommer 
afstande på de enkelte måtter til de forskellige ”greens”. 
Christian Møller arbejder hårdt på at få skabt huller i kalenderen, så 
alle kan får den træning de ønsker, og sluttede af med at sige tak for 
den fine modtagelse i klubben. 
 
Karsten Bjergø, banechef: 
Der har været frost i green 5 gange siden påske. Det betyder at kun 
ukrudtsgræsserne optager gødning og er i vækst, de ordinære 
græsser sover indtil jordtemperaturen kommer op på 11 grader. 
Derfor er green ujævne pt., vi venter på varmen. 
Der er indkøbt to nye soldrevne greenklippere. Disse har mellem 
250 og 500 klip pr. løbende meter hvorimod de gamle kun havde 
150. Dette giver stærkere og mere modstandsdygtige greens. 
 
Karsten Bjergø sluttede af med at rose bestyrelsen og takke dem og 
de nære kolleger for et rigtig godt samarbejde. 
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Henriette Schødt, forpagter café og shop: 
Henriette Schødt fortalte at hun nu har forpagtet caféen i 18 år, og 
at der pt. ansat 10 i caféen. 
Henriette Schødt har fået lavet en hjemmeside som der er link til fra 
klubbens hjemmeside. Henriette opfordrede til, at man via 
hjemmesiden kom med ideer, og ros og ris. 
Man kan ligeledes på hjemmesiden se information om åbningstider, 
mad ud af huset, selskaber mm. 
Som noget nyt vil det være muligt, mod forudbestilling, at købe 
morgenmad inden turneringerne. Prisen bliver kr. 55 inkl. kaffe. 
Lørdag og søndag vil der være et lille frokostbord til kr. 65. 
I det daglige kan man vælge mellem 4 små retter for kr. 50. 
Til sommer vil caféen forsøge at arrangere grillaftner ca. en gang 
om måneden. Disse aftner kræver tilmelding. 
Henriette Schødt sluttede af med at ønske alle en god sæson.  
 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

3. Fremlæggelse af de 
reviderede regnskab 

Steen Mikkelsen, kasserer: 

Steen Mikkelsen gennemgik regnskabet . 
Indtægterne mangler, på kontingentsiden, lidt i forhold til budgettet.  
På udgiftssiden er der pæne besparelser på banedriften. Dette 
skyldes bl.a. en god gødningsbeholdning ved årets start, samt en 
god omkostningsstyring. 
Klubhusdriften viser en overskridelse som kan henføres til de to 
indbrud vi havde sidste år. 
Overskuddet inden renter og afskrivninger er rekord ca. 1 mill. kr. 
Nettorenterne er lave, så vi ender med et overskud på kr. 680.916 
hvoraf kr. 500.000 henlægges til reserve. 
Der er ikke de store ændringer til balancen. Likviditeten er god. 
Vi har forlænget afviklingen af restgælden til Nykredit, så vi nu 
afvikler over 5 år til en lavere rente. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget 
og fastsættelse af 
kontingent for 2013 

Steen Mikkelsen, kasserer: 

Steen Mikkelsen gennemgik tallene i budgettet for 2012.  
Der er udvist forsigtighed ved budgettering af greenfee i 2012, og 
banebudgettet er hævet pga. gødningsindkøb. 
Resultatet viser et overskud på kr. 105.000. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig budgettet for 2012.  

 

Derefter fremlagde Steen Mikkelsen bestyrelsens forslag til 
kontingent for 2013, som indebærer en stigning på ca. 6,5%.  

Senior                  kr. 6.000 
Ungsenior                  kr. 3.500 
Junior                  kr. 1.900 
Passive m. indskudsbeviser              kr.    700 
Passive u. indskud   kr. 1.130 

Bent Kruse foreslog, at man holdt seniorkontingentet på kr. 5.950. 

Efter en kort debat blev de to forslag om seniorkontingentet sendt til 
afstemning.  
Der blev afgivet 83 stemmer. 
7 var ugyldige 
36 stemte for kr. 6.000 
40 stemte for kr. 5.950. 
Seniorkontingentet for 2013 bliver kr. 5.950 – de øvrige kontingenter 
blev vedtaget. 
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5. Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag. 

6. Forslag fra medlemmer Ingen forslag. 

7. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

På valg til bestyrelsen var Steen Mikkelsen, som ikke ønskede 
genvalg samt Lynge Kjeldsen. 

Bestyrelsen indstillede Lynge Kjeldsen til genvalg samt nyvalg af 
Kenneth Rosendahl. 
Begge blev valgt. 

Ingen af de to tidligere suppleanter til bestyrelsen ønskede genvalg, 
så N. C. Strauss bad om kandidater fra salen. 
Niels Vestergaard tilbød sit kandidatur, og Preben Pedersen 
foreslog Søren Erik Nielsen. 
Begge blev valgt. 

8. Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Ib Thøger Petersen har valgt at stoppe som revisor.  

Bestyrelsen foreslog Steen Mikkelsen som ny revisor, samt genvalg 
af Erling Rovelt som revisorsuppleant. Begge blev valgt. 

9. Eventuelt Jørgen Hansen gjorde opmærksom på, at nu hvor vi har fået 
”greens” på drivingrange, er der en del sand på træningsboldene.  
Karsten Bjergø vil finde en løsning på problemet. 

Birger Køfer ytrede ønske om en ”trappe” fra sumpen ved hul 9 så 
man kunne hente sine bolde. 
Karsten Bjergø gjorde opmærksom på, at det ikke er vores jord, 
men vil se om det kan løses. 
Preben Pedersen gjorde opmærksom på, at det nemt kunne danne 
prop på banen hvis der skal hentes bolde i hullet. 

 Odder, den 18. april 2012   

 

 

 

 

N. C. Strauss, dirigent 

 

 

 

Karen Frederiksen, referent 

 

 


