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Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
i Søllerød Golfklub - Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.30 

Afholdes i Kulturcenter Mariehøj (Kultursalen) 

Øverødvej 246B, 2840 Holte 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (2020) til godkendelse og 

meddelelse af decharge. 

 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for indeværende 

år (2021) til godkendelse 

 

5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år (2022) 

 

6. Forslag fra bestyrelsen 

a. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer til § 7 stk. 2 og 3. (bilag 1) 

b. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer til § 3 stk. 1 og 5. (bilag 2) 

 

7. Forslag fra medlemmerne 

Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15. marts 2021 kl.12.00 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. På valg er jævnfør motivation fra punkt 6.a. 

i. Søren Graversen, villig til genvalg 

ii. John Ottesen, villig til genvalg 

iii. Hanne Borchersen, villig til genvalg 

iv. Philip Ulvemann Juel-Berg, ønsker ikke genvalg 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen den 3. marts 2021 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - se nedenfor  
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Ekstraordinær generalforsamling 

 
Vedtagelsen af det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer på den ordinære 

generalforsamling den 25. marts 2021 kræver jf. §11 stk. 1 at mindst halvdelen af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med en majoritet på 2/3 af de 

afgivne stemmer.  

Idet halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke forventes at være repræsenteret til 

generalforsamlingen den 25. marts 2021 indkaldes der derfor i henhold til bestyrelsens beslutning og 

vedtægternes § 11 stk. 2 til 

Ekstraordinær generalforsamling 

til afholdelse 

Tirsdag den 6. april 2021 kl. 18.00 

i klubhuset 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2. Afstemning om bestyrelsens forslag fremsat på den ordinære generalforsamling om 

vedtægtsændringer  

 

 

 

Bestyrelsen den 3. marts 2021 
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Bilag 1 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der agtes fremsat på den ordinære generalforsamling 

den 25. marts 2021, jf. dagsordenens pkt. 7 a) 

Forslag b 

Nuværende Ændres til 

§ 7 Stk. 2 

 
Bestyrelsen består af 6 til 8 medlemmer, der 

vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

Mindst 3 medlemmer skal være på valg hvert år. 
Genvalg kan højst finde sted 3 gange. 

§ 7 Stk. 2 

 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 

år ad gangen og består af følgende 6-8 

medlemmer: 

• Bestyrelsesmedlem 1 

• Bestyrelsesmedlem 2 

• Bestyrelsesmedlem 3 

• Bestyrelsesmedlem 4 

• Bestyrelsesmedlem 5 

• Bestyrelsesmedlem 6 

• Bestyrelsesmedlem 7 

• Bestyrelsesmedlem 8 

 

I ulige år er de ulige numre på valg og i lige år de 
lige numre. Genvalgte medlemmer bevarer 
hidtidige nummer og nyvalgte medlemmer 

indtræder i ledige numre. Genvalg kan højst finde 

sted 3 gange, medmindre bestyrelsen kan 
godtgøre, at bestyrelsens kontinuitet svækkes, 
hvis et medlem udtræder. I givet fald afgør 
generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de 

fremmødte, om medlemmet kan opstilles for 
yderligere en toårs periode. 

§ 7 Stk. 3 

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, 
udpeger bestyrelsen - for så vidt den anser det for 
nødvendigt - et medlem til at fungere indtil den 
nærmest påfølgende ordinære generalforsamling. 

§ 7 Stk. 3 

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, 
udpeger bestyrelsen – for så vidt den anser det for 
nødvendigt – et medlem til at fungere indtil den 
nærmest påfølgende ordinære generalforsamling. 

Det udtrædende medlems nummer (1-8) tildeles 

det fungerende medlem. Fungerende medlemmer 

er altid på valg på førstkommende 
generalforsamling. Hvis dette er udenfor tur (lige 
numre i lige år og ulige numre i ulige år), vælges 

det nye medlem kun for ét år frem til næste 
ordinære valg. 
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Motivation af vedtægtsændring 
Som følge af, at der såvel i 2019 som i 2020 har været bestyrelsesmedlemmer, som har trukket sig inden 

en generalforsamling, hvor de var på valg, skulle der i 2020 vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Få dage 

før generalforsamlingen i 2020 var der yderligere et bestyrelsesmedlem, som trak sig, så reelt var der 5 

vakante pladser. På generalforsamlingen i 2020 blev 3 indsupplerede medlemmer samt yderligere et 

medlem valgt. Da intet andet fremgik af vedtægterne eller valget, er de alle fire valgt for en 2-årig 

periode. Da vedtægterne tilsiger, at der hvert år skal være mindst 3 medlemmer på valg, giver det 

udfordringer i 2021, hvor kun to medlemmer er på valg ud over den vakance, som opstod lige forud for 

generalforsamlingen i 2020, og som bestyrelsen foreløbig har valgt ikke at genbesætte. Det ene af de 

medlemmer, som er på valg i 2021, ønsker ikke genvalg og bestyrelsen ønsker samtidig at reducere 

antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6, som er det mindste antal, som bestyrelsen kan bestå af. 

Bestyrelsen er derfor nødt til  

Enten 

1. at indstille til generalforsamlingen, at der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer samt at foreslå 

genvalg til den ene, der ønsker dette  

 

eller 

 

2. at beslutte, at to af de medlemmer, som i 2020 blev valgt for en 2-årig periode alligevel skal på 

valg allerede i 2021 

Vedtægterne tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til den opståede situation. Bestyrelsen har derfor 

foreslået, at vedtægterne ændres, så der ikke kan opstå tvivl i fremtiden om, hvem der er på valg og for 

hvor lang en periode, man er valgt. 

Da bestyrelsen ønsker at reducere i antallet af bestyrelsesmedlemmer som følge af, at arbejdsbyrden for 

bestyrelsen er blevet væsentligt reduceret med ansættelsen af klubmanager, ser bestyrelsen ikke andre 

løsninger end at tage afsæt i mulighed nr. 2 ovenfor. 
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Bilag 2 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der agtes fremsat på den ordinære generalforsamling 

den 25. marts 2021, jf. dagsordenens pkt. 7 b) 

Forslag b 

Nuværende Ændres til 

§ 3 Stk. 1 

 
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen 

efter bestyrelsens indstilling. 

Klubben har følgende overordnede 
medlemskategorier: 

• Aktive juniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 18 år) 

• Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, 
man fylder 25 år) 

• Aktive seniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 80 år) 

• Aktive veteraner (fra og med det 

kalenderår man fylder 81 år) – dog betales 
Seniorkontingent det første år ved 

indmeldelse. 

• Flex medlem: 19 - 39 år, max. hcp. 36 

• Flex medlem: 40 - 50 år, max. hcp. 36 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 

m/indskud 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 
u/indskud 

• Passive medlemmer (jf. § 3 stk. 8) 

• Prøvemedlemmer (ikke aktive i 
vedtægtsmæssig forstand) 

• Æresmedlemmer (aktive) 
Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere 

nye regler for medlemskaber mod 

efterfølgende godkendelse på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

§ 3 Stk. 1 

 
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen 

efter bestyrelsens indstilling. 

Klubben har følgende overordnede 
medlemskategorier: 

• Aktive juniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 18 år) 

• Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, 
man fylder 25 år) 

• Aktive seniorer (til og med det kalenderår, 

man fylder 80 år) 

• Aktive veteraner (fra og med det 

kalenderår man fylder 81 år) – dog betales 
Seniorkontingent det første år ved 

indmeldelse. 

• Flex medlem: 19 og op 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 

m/indskud 

• Flex medlem: Ugedag 72 år plus 
u/indskud 

• Passive medlemmer (jf. § 3 stk. 8) 

• Prøvemedlemmer (ikke aktive i 
vedtægtsmæssig forstand) 

• Æresmedlemmer (aktive) 

Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere 
nye regler for medlemskaber mod 

efterfølgende godkendelse på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

§ 3 Stk. 5 

For passive medlemmer gælder, at spil på 18 
hullers banen er underlagt samme greenfee 

bestemmelser som for udefra kommende gæster. 
Passive medlemmer har ikke ret til deltagelse i 

klubturneringer, men har adgang til klubbens 
øvrige arrangementer og til klubhuset. 

§ 3 Stk. 5 

Passive medlemmer har adgang til spil på Par 3 
banen. Passive medlemmer har ikke ret til 

deltagelse i klubturneringer, men har adgang til 
klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset. 
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Nuværende Ændres til 

 § 3 Stk. 5 (gældende fra 2022) 

Passive medlemmer har ikke adgang til spil eller 

træning på klubbens anlæg, men har adgang til 
klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset. 

 

Motivation af vedtægtsændring 
Klubben er med optagelsen af mange nye prøvemedlemmer, DGU’s ændrede krav til medlemskategorier 

og almindelig markedstilpasning kommet i en situation der kræver en tilpasning af 

medlemskategorierne. 

DGU er medlem af DIF, og i henhold til DIFs regler kan man ikke være prøvemedlem i mere end 3 

måneder. Det har affødt behovet for at tilpasse flekskategorierne, så de bliver mere operationelle og 

enkle. Endvidere foreskriver DIF/DGUs regler, at såfremt man aktivt benytter foreningens anlæg, uanset 

om det er til træning eller spil, så er man aktivt medlem, med andre ord som minimum flexmedlem med 

deraf følgende betaling til DGU. 

For de passive gør sig gældende, at de fortaber retten til at opretholde handicap og adgang til at booke 

tider med mere i GolfBox. Derfor justeres vedtægterne til at afspejle, at når man er passiv er man ikke 

aktivt udøvende golfspiller i klubben. 
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Årsberetning for Søllerød Golfklub 2020 
 

Torsdag, den 20. august lykkedes det endelig af afholde den ordinære generalforsamling for 2019. 

Årsberetningen for 2019 fulgte med frem til dette tidspunkt, hvorfor nærværende årsberetning for 2020 

bliver lidt kortere. 

Covid19 – nedlukning og fremgang 
Som det også fremgår nedenfor under de enkelte punkter, var 2020 et helt usædvanligt år. Alt stod i 

Corona-pandemiens tegn med anvisninger, henstillinger, forbud og regler. Det viste sig imidlertid, at 

golfsporten havde nogle potentialer, som vi godt nok kendte, men som alligevel blev understreget i 

denne tid. 4-bolde er en naturlig enhed, hvor det overalt er muligt at vise hensyn og holde passende 

afstand, samtidig med at man får god udendørs motion og mentalt overskud sammen med 

kammeraterne og vennerne. 

Efter en periode med nedlukning og forsamlingsforbud fandt mange vej til golfsporten, da sæsonen 

omsider kom i gang. I starten så det mørkt ud for nytegning af medlemmer, men hen over sommeren 

voksede henvendelserne fra interesserede. Med en dygtig og ihærdig indsats fra ikke mindst 

Begynderudvalget og Udvalget for Rekruttering og Fastholdelse blev nedgangen fra begyndelsen af året 

vendt til ny fremgang. Der skal atter lyde et velkommen til Søllerød Golfklub til alle de nye medlemmer 

med ønsket om, at de må finde sig godt til rette og dele glæden over det fængslende og udfordrende 

golfspil. 

Gentegningen for 2021 er positiv, og i bestyrelsen bliver der regnet på, om vi også i Søllerød Golfklub er 

nået til det punkt, hvor der skal oprettes venteliste. 

Banebelægning 
Belægningen på banen viste en kraftig stigning. Nedlukning og hjemmearbejde har utvivlsomt 

medvirket, lige som formentlig de stærkt beskårede muligheder for at rejse på ferie. I regi af Dansk Golf 

Union, DGU, gennemføres der årligt en spørgeundersøgelse, ”Golfspilleren i centrum”, og netop 

banebelægningen var i fokus hos respondenterne. Vi kan se, at billedet er nogenlunde tilsvarende i de 

andre danske golfklubber, men bestyrelsen har for den kommende sæson opmærksomheden rettet mod 

justeringer og ændringer, så der generelt vil blive bedre mulighed for at tegne starttider. Det betyder dog 

også bearbejdning af værdier og holdninger, så vi fremover i stigende omfang må vænne os til at spille i 

3- og 4-bolde med ”fremmede” medspillere. 

Bestyrelse og personale 
Umiddelbart inden generalforsamlingen meddelte Morten Voetmann, at han ønskede at udtræde af 

bestyrelsen. Vi siger tak til Morten for hans engagement. Han vil ikke mindst blive husket for den store 

indsats med vintertræningen i pejsestuen, som desværre ikke lod sig gentage i år pga. Covid19. På 

generalforsamlingen var Torben Otte Jørgensen, John Ottesen, Hanne Borchersen og Susanne Rørly på 

valg. De blev alle valgt ved fredsvalg. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med 

Søren Graversen som formand, Stephen Horner næstformand, Torben Otte Jørgensen, kasserer, Hanne 

Borchersen, Susanne Rørly, John Ottesen og Philip Juel-Berg. 
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2020 blev et ganske arbejdsomt år for bestyrelsen. I august 2019 blev stillingen som golfmanager nedlagt, 

og selv om sekretariatet fik tildelt ekstra timer, viste der sig dog efterhånden et stort behov for en daglig 

koordinerende kraft. Dette fik hen på efteråret bestyrelsen til at beslutte sig for at sondere mulighederne 

for en ledende medarbejder. Samtidig meddelte klubbens bogholder, Karina Nielsen, at hun havde 

fundet anden beskæftigelse, hvorved der opstod et yderligere økonomisk råderum. Vi siger tak til Karina 

for hendes indsats for Søllerød Golfklub, og ikke mindst for hendes gode humør i en udfordret periode. 

Ligeledes skal der lyde tak til både Helle Hessellund og Hanne Max i sekretariatet for deres tålmodighed 

med bestyrelsen og deres altid kompetente og venlige tilgang til løsningen af opgaverne.  

Ved et lykkeligt sammentræf ved DGU’s repræsentantskabsmøde viste der sig mulighed for at knytte 

Hornbæk Golfklubs manager, Hans Henrik Brandt, til vores klub. Siden 1. december 2020 har Hans Henrik 

med stor dygtighed, megen energi og smittende humør bestridt posten som Klubmanager. Hans Henrik 

Brandt har ledelses- og golfmæssigt et særdeles stærkt CV. Han har desuden kunnet påtage sig den 

bogholderiopgave, som blev ledig med Karinas fratrædelse. Vi ser frem til et mangeårigt, frugtbart 

samarbejde. Mange medlemmer har allerede stiftet bekendtskab med Hans Henrik, som ser frem til at 

blive kendt af alle medlemmer som et vigtigt omdrejningspunkt i vores klub. 

Anlæg og drift af klubhus og bane 
Bestyrelsen har haft fokus på at få løftet området omkring klubhuset. Medlemmerne har taget godt imod 

den nye P-plads, der er ved at ”sætte sig”. I forbindelse med et par indbrud i parkerede biler er der 

etableret kameraovervågning af hele arealet, hvilket ser ud til at have hjulpet. Men husk nu at fjerne 

synlige værdigenstande. Halvdelen af klubhuset er blevet malet, resten følger i år. De sydvendte vinduer i 

klubhuset er utætte og bliver skiftet i dette forår. Bag klubhuset er der behov for nogle ændringer af 

affaldsgården, og der skal etableres opbevaring af fustager, som chaufførerne ikke længere må 

transportere ned i kælderen. Varmekedlen er fornyet, og der er ryddet op i vores datanetværk, der 

efterhånden var knopskudt og blevet forældet. Dørene til bagrummene er blevet forsynet med 

automatiske lukkemekanismer, der nu fungerer upåklageligt. På terrassen kom der hen over sommeren 

en ny stor automatisk markise, som medlemmerne har taget godt imod. Finansieringen er bl.a. 

tilvejebragt ved hjælp af overskuddet fra det lotteri, som blev iværksat med kassereren Torben Otte 

Jørgensen som initiativtager og tovholder. Tak til Torbens aktivitetsudvalg og til Klubhusudvalget, der 

med Torsten Lybeck i spidsen er med til at løfte en vigtig opgave. 

Udviklingen af vores golfbane er synlig og tilfredsstillende. Chefgreenkeeper Mads Andersen og hans 

dygtige team har godt fat om opgaverne. Der er etableret et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med 

Rudersdal Kommune om plejeplanen, der allerede har medført omfattende og tydelige løft i området. 

Vores greens bliver med rette fremhævet for deres gode kvalitet, og med bestyrelsens prioritering af en 

større udkørsel af sand er kvaliteten af vores fairways ved at løfte sig. 

Den store baneplan 
Det er bestyrelsens målsætning at fortsætte udviklingen af banen og gennemføre i hvert fald centrale 

dele af projektet. Ikke mindst bunkers trænger til en opgradering. I øjeblikket pågår der en fornyet 

kortlægning af banen, så vi fremover kan tage afsæt i de korrekte rammer som grundlag for 

forhandlinger. Det gælder både samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 

Kommune, som kom godt i gang, men blev afbrudt af epidemien, og samarbejdet med myndigheden, 

Rudersdal Kommune. Også her er der grund til at takke ikke mindst arkitekt Lone Wille Jørgensen og 

borgmester Jens Ive for samarbejdet, der foregår i en positiv og konstruktiv atmosfære. 
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Restauranten 
Det har været et udfordrende år for Jeanet og Bjarne i klubbens restaurant. Vilkårene for branchen har 

som bekendt været vanskelige. På trods af disse hurdler har restauranten fået godt fat. Kvaliteten af 

køkkenet og den behagelige stemning glæder ikke kun de mange medlemmer i vores klub, men 

tiltrækker også kunder fra et større område. Alle ser frem til en normalisering af forholdene, så vi atter 

kan glæde os over den gode servering og samværet hos vores restauratørpar og deres medarbejdere.  

Klubben og golfsporten 
Søllerød Golfklub har generelt et ry som en klub, hvor der er en god tone og et godt socialt miljø. Vi er en 

foreningsdrevet klub, hvor en væsentlig del af aktiviteterne foregår på baggrund af mange frivilliges 

engagement. Der skal lyde en meget stor tak til alle dem, der i årets løb stiller op og giver en hånd med. 

Alle er de med til at gøre Søllerød Golfklub til vores klub.  

Uden pro’erne går det dog ikke. Golfsporten kan dyrkes på mange niveauer, og i Søllerød er der lang 

tradition for, at spillet også kan udvikles til professionelt niveau. Vi har meget talentfulde juniorer, som vi 

venter os en del af. Seniorspillerne skaber respekt om Søllerød Golfklub, når de vinder eller opnår flotte 

placeringer i turneringer i ind- og udland. Familien Tinning, far og søn, er gode rollemodeller for 

golfspillere, der driver det vidt, men samtidig er aktive i hjemmeklubben. 

Pro-teamet er også et vigtigt omdrejningspunkt i vores klub. Chefpro Christian Post har været på turen, 

dér ”hvor det sner”, og kan berette om runder i bold med Monty og Langer. Med assistenttrænerne Mads 

Flint og Svend Skovmose har vi dygtige og professionelle instruktører i det vanskelige game. Svend er i 

øvrigt kommet godt i gang med PGA træneruddannelsen. 

Sæsonen var kortere i 2020 og turneringerne tilsvarende beskåret. Blandt mange fremragende resultater 

skal blot nævnes herre-eliteholdet, der i Santander Divisionen i Danmarksturneringen kun bøjede sig for 

Smørum i finalen, og superveteran B holdet i Regionsgolf, hvor de med succes forsvarede titlen som 

Landsmester. 

Afslutning 
Sportsligt, medlemsmæssigt og økonomisk ser billedet fornuftigt ud. Vi er i gang med en konsolidering 

og renovering af vores klub. En vis behersket optimisme vil være på sin plads. Til alle vores medlemmer, 

til vores medarbejdere og til alle de frivillige skal der lyde en stor og uforbeholden tak for indsatsen i 

Corona-året. Tak til alle sponsorerne og alle andre, som støtter op om Søllerød Golfklub. Vi er ved at 

komme godt igennem denne uvelkomne prøvelse. Hensyntagen og respekt for de ændrede rammer har 

betydet, at vi snart med lettelse kan se tilbage på dette annus horribilis.  

I 2022 fylder Søllerød Golfklub 50 år. Det bliver en fest, og forberedelserne er allerede i gang. 

Søren Graversen 

Formand 


	Indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 25-03-2021
	Forslag a til vedtægtsændringer - valg af bestyrelsesmedlemmer
	Forslag b til vedtægtsændringer - Medlemsgrupper
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