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Referat, Generalforsamlingen 

onsdag den 16. juni 2021 kl. 20.00 på Halsted Hus i skolebygningen  

1. Valg af dirigent og stemmetællere: 
Bestyrelsen foreslår Ole Iversen som dirigent. 
 
Beslutning: 
Ole Iversen valgt. Kenneth Skovdam og Bjarne Fallesen valgt som stemmetællere. Dirigen-
ten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formanden fremlægger beretning til godkendelse 
 
Beslutning: 
Generelt 
I en meget fyldig beretning indledte formanden med at gennemgå de trængsler, som klub-
ben har haft i forbindelse med Covis-19. Alt i alt kan man konstatere, at  klubben og dens 
medlemmer  har klaret den ekstraordinære situation på en rolig og fattet måde.  
Medlemstal 
Stigende medlemstal fra 384 i 2019 til 419 januar 2021. Tak til begynderudvalget for deres 
indsats.  
Samarbejdet med Halsted Kloster Gods 
Fint samarbejde med Halsted Kloster Gods. Tilsagn om et lille område til opbevaring af top-
dressing. Problematikken omkring kastanjealleen som bekendt løst.  
Stadig ingen afklaring af problematikken omkring grundskyldspromillen. 
Sponsorer samt greenfee. 
Lille reduktion i sponserindtægter, men tak til udvalget for en stor indsats. Små ændringer i 
greenfee-betalingen. 
Baneservice-kontrol. 
Baneservice-kontrol har en fin, præventiv virkning. 
Golfbanen. 
Benen, bedømt af gæster, god og velplejet. Nye teestedsmarkeringer i sæson 21 - fra far-
ver til tal.  
Tak til banepersonale og frivillige hjælpere. 
Protræner. 
Samarbejdet med Jeremy fortsætter til alles tilfredshed i sæson 2021. 
Begynderudvalg 
Mange nye medlemmer i 2020 med fin stigning på juniorsiden. Kate Hjort ny tovholder for 
juniorerne. 
Sekretariat og shop. 
Fra 2020 overgik shoppen til klubben. Meget arbejde, men også et meget fint resultat. Tak 
til frivillige i sekretariat og shop. 
Klubhus og andre bygninger. 
Opretning af terrasse udskudt pga. covid-19, men forventes klar i løbet af denne sæson. 
Nyt alarmsystem - ser ud til at fungere. Forventeligt mindre omsætning i caféen pga. Covid-
19. Stor tak til Inge for indsatsen.  
Matcher. 
Meget naturligt blev matchaktiviteten i 2020 ikke særlig stor. Parmatchen dog gennemført 
og sidste gang med Rene og Ulla ved roret. Stor tak for deres indsats.  
Nyt handicapsystem.. 
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Nyt handicapsystem indført i denne sæson. Medlemmerne opfordres til at registrere de run-
der, som de gennemfører. På mobil, PC, I-pad eller Golfbox-stander i klubhuset. 
Bestyrelsen. 
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i sæsonen. Speciel tak til Ole Ottosen for 
hans arbejde i bestyrelsen. 
2021 er jubilæumsår. Der er nedsat udvalg og aktiviteterne centreres i august måned. 
 
Bemærkninger til beretningen: 
Bjarne Pedersen spurgte til brug af kort/mobilpay i  automaten i klubhuset. Der arbejdes på 
en løsning. Carsten Lund spurgte til eventuel markedsføring i Nordtyskland. Svaret var, at 
det tidligere har været et tema, men færgeoverfarten holder mange tilbage. Måske en ind-
sats lidt sydligere og så koordineret med de andre LF-golfklubber. 
 
Formandens beretning herefter enstemmigt godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

             Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 

 
Beslutning: 
BC indledte med at tilkendegive, at hun i år ville undlade at gennemgå regnskabet fra ende 
til anden, men tale lidt om det, der ikke stod i regnskabet.  
Kortlæser/mobilpay til øl/vand-automaten i klubhuset er en nødvendighed, men det prakti-
ske med Carlsberg og Nets skal afklares. 
Problemerne i forhold til kontingentindbetalingerne ved overgangen til et nyt IT-system blev 
gennemgået. Fejlen lå hos PBS, men klubben har fået alle tilgodehavender. Der lød fra 
Bente en meget kraftig opfordring til at benytte PBS ved kontingentbetalig. Letter hverda-
gen i betragtelig grad. 
The Never Ending Story med Landskatteretten blev ligeledes gennemgået. Faktisk drejer 
det sig om 4 sager, hvor 2 er om grundskylden og 2 sager, hvor vi beder om genoptagelse 
af sagerne. BC til møde i Landskatteretten medio september. 
Lidt bemærkelsesværdigt med pandemien som baggrund blev resultatet for 2020 bedre 
end i 2019. Overskuddet i 2020 blev på godt 140.000. Det er mange små indtægter, der 
tilsammen giver det pæne resultat. Blandt andet kan nævnes et overskud i shoppen på 
105.000 samt Covid-19 tilskud på 45.000. Også ganske små poster som OK-kort og 
TRYG-bonus tæller med. 
Der er investeret i nyt alarmsystem, der på sigt skal give en pæn besparelse. Desuden 
nævnte kassereren stigende personaleudgifter, gebyr i forbindelse med leasing, rådgiv-
ningsudgifter samt udgifter til begynder-sæt og drivingrangebolde. 
Klubben havde ved udgangen af 2020 en kassebeholdning på 767.000 og en egenkapital 
på 979.000. Lånet hos Halsted Kloster Gods tilbagebetalt om 6 år. Baneudvalgsformanden 
så frem til dette tidspunkt. 
 
Regnskabet for 2020 ensstemmigt godkendt 
 
Kassereren sammenlagde med dirigentens tilladelse punkterne regnskab og budget, og 
havde følgende bemærkninger i forhold til budgettet: 
 
Der er budgetteret med et overskud i 2021 på 73.000, men allerede på nuværende tids-
punkt af 2021 ved vi, at der vil være ekstraordinære udgifter til vandinganlæg på 200.000, 
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græsklipper til 139.000 (leases) samt betaling til ny flexperson. BC pointerede, at der ikke 
skulle spares på banen, da den var selve grundlaget for klubbens aktivitet.  
 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, dog med ændring i flexordningen samt 
boldgebyr. 
 
Piet Beke opfordrede til, at boldgebyret blev en del af kontingentet.  
 
Herefter blev budgettet samt de foreslåede kontingentjusteringer godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

a) Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 
b) Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, dog foreslås ændring af flexkontingent 

til kr. 1250 inkl. 3 Greenfee samt ændring af boldgebyr til kr. 300 pr. år. Med virkning fra 
2022 

 
          Beslutning: 
          Se under punkt 3. 
 

 

5. Fremlæggelse af masterplan 
 

• Bestyrelsen har udarbejdet revideret masterplan som fremlægges for generalforsamlingen 
til drøftelse. Responsen vil blive anvendt som inspiration for bestyrelsens arbejde. Revide-
ret masterplan er fremlagt på klubbens hjemmeside. 
 
Beslutning: 
Baneudvalgformanden gennemgik hele Masterplanens opdeling i de tre hovedområdet: Ba-
nen, maskinparken samt bygningerne - med hovedvægt på de to første dele. 
Selve banen gennemgik Michael hul for hul og der udsprang en ganske livlig debat om for-
slagene til ændringer. Nogle er gennemført og andre kræver betragtelige økonomiske res-
sourcer.  
Emnerne var eventuel flytning af rhododendrun på hul 9, blomstereng mellem 13 og 14, 
undlade at slå græs mellem 3 og 7 indtil 1. august pga. markchampignon, opgravning af 
søer, afstandsmarkeringer ved indspilsgreen, fairwaybunker ved drivingranges, genetable-
ring af springvand i søen ved hul 6, spredning af hvidkløver med mere.  
Formanden indskød, at ved invitation til reception i forbindelse med jubilæet, ville man 
skrive, at eventuelt påtænkte gaver kunne være midler til beplantning. 
Maskinparken står i dag bedre end for to år siden, men trænger stadig til hjælp. Specielt 
udtrykte formanden et længe næret ønske om en såmaskine, som vil skabe mulighed for  
mere ensartede og bedre fairways. 
Slutteligt gjorde baneudvalgsformanden forsamlingen opmærksom på, at klubben var pres-
set på bemandingssiden, specielt i de perioder, hvor al personale var bundet op på græs-
slåning.  
Bjarne Pedersen pegede på, at vi har et hængeparti i forhold til Par-3 banen. Formanden 
sagde, at man var opmærksom på problemet. 
 

6. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen 
 
Beslutning: 
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Punktet bortfalder, da der ikke er indkommet forslag til bestyrelsen. 
 
 

7. Valg 
Afgående bestyrelsesmedlemmer  
 
a) Kasseren i ulige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 

b) Sekretæren i ulige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning 

c) Lars Rasmussen i ulige år - modtager genvalg med bestyrelsens opbakning. 

d) Michael Hedegart er siden sidste generalforsamlingen indtrådt i bestyrelsen for Ole Ot-
tosen og er således ikke valgt af generalforsamlingen. Han modtager valg for et år med 
bestyrelsens opbakning. 

e) Bestyrelsen udpeger selv suppleanter og har aftale med Torben E. Hansen. 

f) Valg af revisor for et år 

Bestyrelsen foreslår 2 interne revisorer Allan Hansen og Mogens Opstrup med Susan 
Nielsen som revisorsuppleant. 
 
Beslutning: 
Ad. A: Bente Clausen genvalgt. 
Ad. B: Bjarne Voigt Hansen genvalgt. 
Ad. C: Lars Rasmussen genvalgt. 
Ad. D: Michael Hedegart valgt 
Ad. E: Til efterretning 
Ad. F: Allan Hansen, Mogens Opstrup og Susan Nielsen genvalgt 
 

8. Eventuelt 
a. Bertelpokal 
b. Pokaler for klubmesterskaber 

 
                 
           Intet generelt til punktet. 
  
           Bertelpokalen blev i år fortjent tildelt Kenneth Skovdam som tak for hans mangeårige ind - 
           sats for klubben, hvor specielt hans arbejde på banen anerkendes 
    
           Klubben har gennem tiderne haft 3 æresmedlemmer, N. E. Bertelsen, Mogens Rasmussen  
           samt Povl Andersen 
           I år blev en ny tilføjet denne fornemme række, idet klubben udnævnte Ole Iversen til nyt 
          æresmedlem af Halsted Kloster Golfklub. Udnævnelsen skete med baggrund i Oles store 
          arbejde for klubben gennem hele klubbens levetid. 
               
          
             Forsamlingen modtog udnævnelsen samt tildelingen af Bertelpokalen med store klapsal- 
             var. 
            Uddeling af pokaler for klubmesterskaber udsættes til en anden given lejlighed. 
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Halsted, den 17. juni 2021. 
 
Referat 
Torben E Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________        _____________________________ 
 
            Ole Iversen, dirigent                                                    Gert Meyer Madsen, formand. 
 
 
 
 
Referat underskrevet: 
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