
  

Frederikshavn Golfklub • Golfvej 210 • 9900 Frederikshavn • Danmark • Telefon: 98 43 55 88 • E-mail: kontakt@fhgk.dk 

INDKALDELSE OG UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING 2021 

 

 
I henhold til vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts, og indkaldes 
senest 14 dage før. Hensigten var at afholde generalforsamlingen torsdag den 23. marts 2021 kl. 19:00, 
men grundet forsamlingsforbuddet bliver vi desværre nødsaget til at udskyde den ordinære 
generalforsamling, indtil det igen er muligt.  
 
For at vi rent teknisk overholder vores vedtægter, fremsender vi alligevel dagsordenen for 2021 nu. Ny 
indkaldelse vil finde sted på et senere tidspunkt, når situationen tillader det. Her vil indkaldelsen også ske 
med minimum 14 dages varsel. 
 
I forhold til regnskabet for 2020 forventer vi at komme ud med et overskud på ca. 50 tkr. mod budgetteret 
ca. 160 tkr. Dette er en kalkuleret overskridelse af budgettet, som vi i bestyrelsen har været bevidste om, 
og den skyldes primært, at vi har igangsat renovering af omklædningsrummene i 2020, for at gøre brug af 
et tilskud vi får fra kommunen til dette specifikke formål. 
 
Egenkapital øges til knap 1,3 mio., og vores samlede gældsforpligtelser er i 2020 blevet nedbragt med 500 
tkr. Det er værd at bemærke, at vi på de seneste 2 år har reduceret vores gæld med 1,1 mio., hvilket må 
betegnes som værende tilfredsstillende. 
 
Grundet omlægning til nyt regnskabssystem midt på året, bliver det reviderede regnskab en smule 
forsinket, derfor vil hovedtal fra det reviderede regnskab samt det fuldstændige regnskab med noter m.v. 
først være tilgængelige i sekretariatet til gennemsyn og/eller afhentning for klubbens medlemmer fra 
senest den mandag 15. marts 2021.  
 
En kopi kan ligeledes rekvireres på mail ved henvendelse på kontakt@fhgk.dk 
 
 
Pas godt på jer selv, og hinanden. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Kim Stubbergaard Reese 
Formand   
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Dagsordenen for den kommende generalforsamling vil være som følger. 
 
 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Beretning om Klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent. 

Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2022: 
 

Juniorer t.o.m. 9 år Kr. 500 
Juniorer 10 – 18 år Kr. 1.475 
Ungseniorer 19 – 26 år Kr. 2.750 
Seniorer A Kr. 6.250 
Seniorer B Kr. 5.250 
Seniorer C Kr. 3.500 
Long Distance Kr. 3.500 
Etablerede spillere (genstart) Kr. 3.895 
Start på golf Kr. 2.695 
Passive (uden stemmeret) Kr. 650 

 
5. Forslag fra Bestyrelsen.  

Ingen 
 
6. Forslag fra medlemmer. 
 Der er indkommet følgende forslag fra medlemmer: 
 Hans Villadsen – bilag 1 
 Hans Nielsen – bilag 2 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
 Georg Severinsen er på valg – modtager genvalg 
 Svend Fredborg er på valg – modtager genvalg 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Bestyrelsen forslår genvalg af BDO som revisor og Beierholm som revisorsuppleant   
 
9. Eventuelt. 



BILAG 1 
 
Sendt: 13. februar 2021 14:56 
Til            Bestyrelsen for Frederikshavn Golfklub 
Eft.:         Formanden for Frederikshavn Golfklub 
Emne:     Forslag til ændring af vedtægter. 
 
Herved fremsendes ændringsforslag til vedtægternes §5, dagsorden, linje to om "Beretning om klubbens 
virksomhed i det forløbne år" der foreslås at lyde: 
"Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i det forløbne år. Beretningen udsendes i sin fulde ordlyd 
efter generalforsamlingen" 
Motivation for ændringsforslaget: Med baggrund i referat fra generalforsamling 2020, der alene er en 
opsummering af punkter, der blev berørt i beretningen fremlagt af klubbens formand, kan medlemmer, der 
ikke var til stede på generalforsamlingen(langt de fleste medlemmer) ikke danne sig et indtryk af klubbens 
virksomhed i det forløbne år. 
Efter generalforsamlinger tales der i klubben(snakkes i krogene) om hvad, der blev sagt ved fremlæggelse 
af beretningen. Da langt de fleste medlemmer ikke var til stede, og de der var til stede,hver især udlægger 
det, de mener at have hørt og opfattet på vidt forskellig måde, opstår der falske rygter, som på ingen måde 
er godt for bestyrelsen, klubben eller klublivet. 
Jeg er af den opfattelse, at udsendelse af "Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne 
år" er til såvel bestyrelsens som medlemmernes og klublivets bedste, da alle medlemmer herved ved, hvad 
der er blevet sagt. 
Med venlig hilsen 
Hans Villadsen, 116-169 
 

 



BILAG 2 
 
Sendt: 23. februar 2021 23:38 
 
Hej Anne Mette  
Det var vidst i dag der er deadline for forslag til næste generalforsamling,  så kommer her. 
Foreslår at de kr. 200 vi betaler til gratis rangebolde, som blev besluttet på generalforsamlingen for ca. 10 
år siden, skal gå til bane budgettet istedet for til proen og der skal brevstemmes.  
Uddyber det lidt mere i morgen.  
Mvh 
Hans Nielsen 
116-576 
 
Så kommer endeligt lidt uddybning af forslag. 
 
Som jeg gjorde opmærksom på til sidste års generalforsamling, mener jeg vi betaler vores Pro alt for meget 
i løn ifh. til hvad de fleste proer i Danmark får. Jeg har vedhæftet artikel fra Dansk golf fra 2017, som 
forklarer udviklingen for de danske proers lønudvikling, efter finanskrisen i 2008. Håber alle i bestyrelsen vil 
læse den. 
 
Tilbage til forslaget. Det blev som nævnt besluttet på generalforsamlingen, at medlemmer skulle betale Kr. 
200 for at få gratis rangebolde og da det var proen der normalt havde retten til at sælge polletter til 
rangebolde, skulle pengene go til ham. Sidste generalforsamling blev det så oplyst at disse penge ikke 
længere er en del af aftalen med proen, men det mener jeg ikke man kan beslutte uden om 
generalforsamlingen. 
 
Derfor mener jeg godt man kan tage de ca kr. 200.000 fra Proen og lade dem gå til bane budgettet i stedet 
og så må greenkeeperne passe rangen i stedet for proen. 
 
Som nævnt sidste år mener jeg at ca. kr.500.00 i retainer fee, ca. kr. 150.000 udlejning af golbiler(Har Hvide 
Klit som går direkte til Klubben) Kr. 2-300.000 for lektioner og indtægter fra golfshop. Altså et sted mellem 
kr 800.000 og 1 mill. som efter min mening, er alt for meget for en ansat at hive ud af klubben og så for 7 
måneders arbejde. Det giver ham så også tid til at arrangere golfture til Spanien, kva de mange medlemmer 
vi har i klubben, som giver yderligere indtægter. 
 
Jeg syntes der er forkert, specielt med de økonomiske udfordringer vi står over for de næste par år, når de 
ca kr. 400.000 i støtte udløber. 
 
Der må være en klausul i proens kontrakt, der kan gøre at vi kan ændre kontrakten med ham, når klubben 
døjer økonomisk. Vi mangler jo også økonomi til andre formål, så som udvide par 3 banen. 
 
Mvh 
 
 Hans Nielsen 116-576 
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