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Referat af ordinær generalforsamling i 

Søllerød Golfklub 
 

Den p.gr.a Covid-19 udsatte generalforsamling (oprindeligt 25. marts 2021) blev afholdt tirsdag den 17. 

august 2021 kl. 1930 i klubbens lokaler. Der var 48 stemmeberettigede fremmødt. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Claus Spangenberg blev valgt med akklamation. 

 

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

Formand Søren Graversen henviste til den udsendte årsberetning, og supplerede med lidt 

oplysninger om det der var sket siden den blev udsendt.  

Formanden kunne berette at klubben er i god gænge, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i 

indførelsen af ventelister. Endvidere kunne formanden oplyse forsamlingen om, at Bestyrelsen har 

fokus på sammen med myndigheder m.m. at løse den udfordring der er opstået som følge af 

opsigelsen af lejekontrakten på arealet hvor hullerne 4-7 ligger på. 

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning med akklamation. 

 

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

meddelelse af decharge. 

Kasserer Torben Otte Jørgensen gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt og decharge meddelt Bestyrelsen.  

 

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

år (2021) til godkendelse 

Kasserer Torben Otte Jørgensen fremlagde budget og kontingenter. 

Budget og kontingenter blev efterfølgende godkendt. 

 

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

Kasserer Torben Otte Jørgensen præsenterede kontingenterne for 2022. Kassereren begrundende 

stigningerne med at der havde været uændrede kontingenter i tre år og at klubben har behov for 

at konsolidere sig, for at skabe rum til at løse de kommende års udfordringer, især omkring banen. 

 

6. Forslag fra bestyrelsen 

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

Bestyrelsesmedlem Hanne Borchersen præsenterede forslaget og der blev stillet et par 

afklarende spørgsmål. 

Næstformand Stephen Horner uddybede reglen om Bestyrelsens mulighed for at indstille til 

Generalforsamlingen at et bestyrelsesmedlem kan genvælges mere end 3 gange. 

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at 

forslaget opnåede tilslutning fra mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Da mere end 



 

Side 2 af 3 

halvdelen af klubbens medlemmer ikke var til stede på generalforsamlingen, skal forslaget 

på ny vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 11 stk. 

2 og 3, før det er gyldigt vedtaget. 

Efter afstemningen ønskede medlem nummer 3315, Mette Hornsleth ført til referat, at 

vedkommende ikke var tilfreds med den måde afstemningen var foregået på, da det ikke 

var klart, at det var det samlede forslag der blev stemt om. 

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

Bestyrelsesmedlem Hanne Borchersen præsenterede forslaget og der blev stillet et par 

afklarende spørgsmål. 

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at 

forslaget opnåede tilslutning fra mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Da mere end 

halvdelen af klubbens medlemmer ikke var til stede på generalforsamlingen, skal forslaget 

på ny vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 11 stk. 

2 og 3, før det er gyldigt vedtaget. 

 

7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

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 

Da der ikke var andre kandidater opstillet blev Søren, John og Hanne genvalgt. 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

10. Eventuelt 

a. Der blev fra forsamlingen spurgt ind til toilet og shelterforhold på banen. 

Formanden redegjorde for det arbejde der pågår med at få endeligt fastlagt golfbanens 

omfang, samt den løbende dialog med myndighederne. 

Klubmanager Hans Henrik Brandt kunne oplyse at der i Banedriftsudvalget foregår et 

arbejde med at indsamle oplysninger om former, størrelser, lignende løsninger og økonomi, 

så vi er godt forberedt, når vi forhåbentlig får mulighed for i samarbejde med kommunen 

og/eller Naturstyrelsen at sætte det i gang. 

b. Medlem 2278, Frank Dalsten udtrykte sin tilfredshed med det arbejde bestyrelsen laver og 

ønsker dem god arbejdslyst fremover. Frank Dalsten udtrykte ønske om en bedre 

vedligeholdelse bedene på den fine nye parkeringsplads. 
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