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Harekær d. 9. februar 2020 

Referat for Generalforsamling  

  

Til stede fra bestyrelsen var:   

 Jesper Wraae-Bess, Palle Sick Børgesen, Jørgen Kunnerup, Svend Clausen. 

 

Dagsorden for mødet var:   

 1. Valg af dirigent  

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

7. Valg af formand – for 2 år på ulige årstal 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

10. Eventuelt  

  

Jesper Wraae-Bess bød velkommen til Generalforsamlingen.  

  

AD 1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog John Dybdal som dirigent. John blev valgt og bekendtgjorde, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt.  

Da Tina Skou Larsen ikke var tilstede på generalforsamlingen, blev Niels Jørgen Jensen bedt om at være 

referent. 

  

AD 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  

 Formand Jesper Wraae-Bess afgav følgende beretning: 

Vi skal nok til at forberede os på, at vejret er én af vores medspillere og eller modspillere fremover. Det har 

2019 været et godt bevis på.   
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Også i 2019 har greenkeeperne arbejdet intenst med at sikre os så gode rammer som muligt. Arbejdet 

omfatter ikke mindst de svampeangreb, som er beskrevet i udsendte nyhedsbreve – 32 og 36. 

Jeg og bestyrelsen har tillid til, at alle de tiltag, I har sat gang i, vil bære frugt og være til gavn for os alle, når 

vi når frem til sæsonstart. 

Medlemsstatus  

DGU og alle klubber gør en stor indsats for at sprede interessen for Golfsporten, som har haft tilbagegang 

de seneste år.  

I GC Harekær har vi i 2019 iflg. DGU’s statistik pr. 30/9/2019 haft en nettotilbagegang på 5 medlemmer, 

men 21 hvis der alene ses på fuldtidsmedlemmer, som jo i gennemsnit betaler mere pr. medlem. Totalt var 

vi pr. 30/9/2019 568 medlemmer inkl. 5 passive.  

 

Desværre har vi også i det forgangne år mistet nogle af vores trofaste medlemmer… Æret være deres 

minde.  

Markedsføring  

Som vi nævnte sidste år, har vores markedsføring i år primært være koncentreret om Facebook og vores 

hjemmeside.  Samtidig har vi fået en ny hjemmeside, som mange har været med til at bidrage til at få op at 

stå. Tak for jeres indsats. 

Træner 

Vores samarbejde med Davies Golf er ophørt, og Kim Green, som i alle kender har overtaget rorpinden, Kim 

er en energisk nyuddannet træner, med mange nye ideer om hvordan trænergerningen skal være med til at 

udvikle Harekær Kim vil i som i blandt andet allerede har oplevet komme med ny viden og et af de tiltag er 

blandt andet golffysik med Jakob Kofod. Keen Bernberg vil i stor udstrækning assistere Kim omkring Elite 

træningen, men også her gennem vinteren har Keen hjulpet til mens Kim færdiggør sin uddannelse. Vi ser 

frem til et positivt og udviklende samarbejde med Kim Green. 

Fritspil og Selandia Golf: 

Frit spil og Selandia Golf må igen siges at være en succes, selvom vi har haft en lille tilbagegang. 

 

Som vi tidligere har meddelt, har vi forlænget fritspil aftalerne med alle klubberne – Brøndby, Værebro, 

Midtgolf, Møn og Sorø i 2020. Eneste ændring er, at Midtgolf fremover kun gælder 1. april til 31. oktober. 

Samtidig har Midtgolf besluttet, at hverdagsmedlemmer ikke længere er omfattet af aftalen.  

 

 SGS aftalen fortsætter også i 2020 og til samme pris som tidligere – kr. 975. Klubberne er fortsat 

Sydsjællands, Køge, Vallø, Ishøj, Falster & Greve Golfklubber.   

 

Vores indtægt på SGS-ordningen i 2019 var kr. 80.266. 

 

Demens Golf  
I begyndelsen af året fik GC Harekær, Køge og Vallø golfklubber en henvendelse fra Alzheimer foreningen 

for Østsjælland om muligheden for et samarbejde omkring eksisterende golfspilleres fortsatte mulighed for 

at spille golf på trods af demens eller Alzheimer.  
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Set-up’et blev, at Alzheimer foreningen sørger for en koordinator, og at hver klub stiller banen til rådighed 

1 time ca. 1 gang om måneden. I GC Harekær har vi reserveret de udvalgte fredage fra 10-11. Spillet 

omfatter ’patient’ med ledsager.  

Der har været stor tilfredshed med ordningen, som vi har sagt ja til at fortsætte med i 2020.  

Klubmesterskaber   

Slagspil 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i august. Tillykke til  

- Herrer: Christian Skou Rasmussen  
- Damer: Tina Skou Larsen 
- Herre junior: Laurits Trolle Kolding Nielsen 
- Dame junior: Malene Clausen 

 
 

- Herre Mid-age: Andreas Theil 
- Dame Mid-age: Helle Lyngsmark 
- Herre Senior: Jan-Eric Erichsen 
- Dame Veteran: Mona Nielsen 
- Herre Veteran: Mathieu Arevalo 

Hulspil 

Klubmesterskaberne i hulspil blev spillet i september. Tillykke til   

- Klubmester for herrer: Erik Sommer 
- Klubmester for damer: Malene Clausen  

Klubber i klubben 

Juniorer 

 
Fremgang i juniorafdelingen 
 - vi er ca 8-12 til træning hver gang - som er en stor fremgang. 
 
Træningen er præget af leg - hvilket gør golfen mere børnevenlig. Dette er også tydeligt at se på juniorerne 
og sandkasse, da de ofte medbringer venner med til træning. 
 
Fra DGU’s side vil der ligeledes i 2020 være store forandringer i forhold til turneringer - som eksempel vil 
man for begyndere lave “træfsammenkomster” - dette vil foregå med 6-8 klubber i nærområdet. 
 
Vi har fortsat et ønske om at få nye juniorer ind i klubben. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi fremover 
tilbyder, at 1 junior spiller gratis, hvis mindst en af forældrene er medlem i klubben.  
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Eliten 

Året i Eliten blev igen et rigtigt spændende et af slagsen, 1. holdet var kommet i en meget jævnbyrdig pulje, 

med Storstrømmen, Sorø og Køge, og selvom vi i mange matcher spillede lige op, herunder en mindeværdig 

match mellem John Axelsen og Keen Bernberg på hjemmebane, som blev delt, faldt marginalerne desværre 

ikke ud til vores fordel og vi må en tur ned i 3. division. 

For at understrege bredden i Harekær spillede 2. holdet sig til en oprykning fra 4. til 3. division, via en 

andenplads i puljen, men kan desværre ikke rykke op da 1. holdet blokere pladsen i 3. division. Det er 

anden gang på få år det er sket. 

3. holdet kæmpede også til sidste spilledag med om oprykningspladserne, men endte desværre marginalt 

på andenpladsen. 

Indtil 2020 sæsonen har vi fået tilgang af Patrick Dam Schou til 1. holdet og selvfølgelig Kim Green, dette 

betyder endnu hårdere kamp om pladserne på 1. holdet. Ligeledes er det lykkede at lokke nogle af de 

kvalificerede ramlere til at give tilsagn om at støtte op om holdet, Eske Johnny Eksing og Mureren, indtil det 

nye kuld juniorer er klar. 

Eliten spiller udtagelse via torsdagsmatcher, der starter op i påsken og første weekend i maj spilles første 

match i danmarksturneringen hvor både 2. holdet og 3. holdet 2. maj møder Midtsjælland på hjemmebane. 

Damerne starter som 1. holdet med 2 udekampe i 2020 

Som noget nyt i år er der tilmeldt et hold i veteranrækken og de starter også 2. maj på hjemmebane. 

Seniorerne 

Vores helårsklub – Seniorklubben – fortsætter med at stille stærkt op hver torsdag hele året. Klubben talte 

i 2019 ikke mindre end 86 medlemmer, og en meget stor del af disse møder op hver torsdag. Og er stadig 

aktive på mange fronter. 

  
Der er i klubben en god indstilling til at bakke op omkring klubbens initiativer. Det være sig SIMgolf i 
Grøndalscentret, bowling i Køge, overnatning på Araslöv, fællestur til Maribo, 
Interne turneringer, og stadig have kræfter og lyst til hjælpe til med at passe vores terrasse og vores bane. 
Jo, pensionisterne har travlt., 
 

Ramlerne  

Ramlerne sluttede sæson 2019 med 115 medlemmer med et snit HCP på 14,3. 
  
I april var 20 Ramlere i Sussex, hvor Jens Kolding kæmpede sig bravt til pokalen 
    
I september var 26 Ramlere på en 2dags Golf / Gastronomisk tour til Sverige, hvor de spillede Lydinge GK. 
Anders Brødbæk vandt Pub2 pokalen. 
  
Igen i år spillede Ramlerne RyderCup mod Skovbo. Gevinsten: Baderisten blev vundet af Ramlerne.  
  
Hulspilsturneringen blev vundet af Steen Teudt. 
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Bunnierne 

Bunniernes medlemstal var i 2019 48 medlemmer. Bunnie-bestyrelsen er nu gået i tænkeboks for at se, 
hvilke tiltag, der skal gøres for at skaffe yderligere medlemmer.  

Årets åbningsmatch havde et fint fremmøde med 39 deltagende damer. 
 
Bunnierne har spillet 2 venskabsmatcher på udebane – mod Nivå og mod Skovbo.  
 
Damerne havde i maj måned en weekendtur til Holbæk og Midtsjælland med 32 deltagende damer. 
 
Åben damedag var igen en stor succes med 130 spillende damer. 
 
Desværre har det vist sig, at ingen har taget bolden op efter Grethe Nielsen og Hanne Ellehøjgaard, som har 
gjort en kæmpeindsats for denne match. Kan det virkeligt passe, at vi ikke skal have Åben Damedag i 
Harekær i 2020. 
 

Pink Cup  

Der blev igen i år afholdt Pink Cup, og Bunnierne kan godt være stolte af igen at ligge i top 10 med  
63.711 indsamlede kroner. Bunnierne var den klub, som indsamlede flest penge ved personlige 
sponsorater, og for den indsats vandt de en dag med Anne Laxholm.  
 
Tillykke til Bunnierne. Jeg håber, at alle støtter op om dem igen i 2020.  

Begynderne 

Begynderklubben har i 2019 haft den største tilgang af nye medlemmer i mange år.  
 
Tidligere år har tilgangen ligget på 5 - 10 nye medlemmer, men i 2019 haft vi haft en tilgang på 18, hvoraf 
de 15 fortsat er medlem i GCH.  De sidste 3 stoppede af personlige årsager. Den store tilgang skyldes både 
Golfens Dag og Spil med Dagen, som er blevet afviklet i klubben uden de store udgifter.  
 
De 15 nye, er bortset fra en enkelt, kommet igennem hele prøveforløbet, har bestået alle prøver og er nu 
fritspillet og i fuld gang med at spille sig ned i handicap i Begynderklubbens mandagsmatcher.  
 
Den konstante træning af begynderne hos Kim og Keen har igen i 2019 betydet at begynderne får en hurtig 
indlæringskurve og får udviklet deres spil i det tempo der passer til den enkelte spiller. 
 
Vi har igen i år en spiller der er gået fra handicap 66 til 24 men tæt fulgt af flere som også er kommet under 
30.  
 
Vi kan derfor konkludere at den konstante træning gennem sæsonen hos trænerne har haft en god 
udvikling i spillet hos vore nybegyndere, hvilket naturligvis har stor betydning for glæden ved golfspillet og 
dermed interessen for at fortsætte i GCH. 
 
Fra Begynderklubben og Bestyrelsen skal lyde en stor tak til de mange kaptajner, som hjælper til ved 
Begynderklubbens mandagsmatcher. Det betyder meget at man som nybegynder har erfarne spillere med 
ud på banen, som kan råde og vejlede under spillet.  
 
En stor tak til Begynderklubben for et virkeligt flot resultat. Fortsæt gerne ad denne vej i 2020.  
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Restaurant 

Ja, restauranten har været lidt af en udfordring i 2019, hvilket har påvirket os alle sammen.  
 
Med Cafe Spoon’s overtagelse i slutningen af året har vi store forventninger til, at 2020 vil være året, hvor 
vi igen kan komme ind og hygge os efter runden på banen.  
 

Alle de frivillige 

I 2019 har vi igen trukket rigtig meget på frivillig arbejdskraft, som er forudsætningen for at klubben kan 
eksistere. 
 
Blandt andet er der blevet etableret et baneudvalg og et sponsorudvalg, og i har formentlig allerede stiftet 
bekendtskab med nogle af deres aktiviteter. 
 
Jeg og resten af bestyrelsen takker jer for jeres indsats, og håber at vi kan fortsætte med dette samarbejde i 
2020. 

Økonomi  

En indtægt godt kr. 100.000 større end budgetteret på kontingenter blev opvejet af en ligeså stor negativ 
afvigelse på greenfee-indtægter. Sidstnævnte var både ramt af det dårlige vejr og problemerne med vores 
greens i den sidste del af sæsonen. På den baggrund et årets beskedne overskud på kr. 32.000 
tilfredsstillende.  
 
Jørgen vil i sin gennemgang komme nærmere ind på de enkelte områder.   

Harekær A/S  

Harekær A/S - ved Naomi, Anne og Palle Flackeberg – er garanter for et konstruktivt og udbytterigt 
samarbejde.  
 
Jeg og bestyrelsen takker for dette, og ser frem til at det fortsætter i 2020.  
 

 

AD.3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

Regnskab er lagt på hjemmesiden og udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

Jørgen Kunnerup gennemgik regnskabet for 2019 med følgende kommentarer: 

Kontingentindtægterne har i 2019 været godt 100.000 højere end budget, hvilket dog desværre næsten 

blev opvejet af greenfeeindtægter DKK 94.000 under budget. AM-AM 2019 var omsætningsmæssigt en stor 

succes med 29 deltagende hold. Der er medregnet godt DKK 109.000 under greenfee indtægter imod DKK 

98.000 sidste år. AM-AM 2019 gav DKK 17.000 under sponsorindtægter imod DKK 13.500 i 2018. Selvom 

AM-AM 2019 havde stigende omsætning, blev nettoresultatet dog kun godt DKK 28.000 imod knap DKK 

43.000 i 2018. Dette skyldes en noget højere kuvertpris på bespisningen (Cafe KiGi), indleje af 4 ekstra 

buggies og ekstraordinært stort indkøb af pølser – ja faktisk flere end vi kunne spise på de to dage. 

Udligningen fra SGS var med godt DKK 20.000 (DKK 8.400 mindre end i 2018) også skuffende og under det 

forventede som følge af 46 færre spillede runder hos GCH end året før. Totalt blev der spillet 867 runder i 
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SGS regi hos GCH, hvilket gør os til den 3. mest besøgte klub efter Køge og Vallø. Der er nok ingen tvivl om, 

at vores problemer med greens i den sidste del af sæsonen bærer en del af forklaringen her, ligesom 

problemerne omkring restauranten jo nok ikke var det store salgsaktiv i 2019. Vi selv have 61,5 tilmeldte 

medlemmer imod 59 i 2018, som spillede 672 runder på de øvrige SGS-baner, hvilket var en fremgang på 47 

runder. Køgespillere spillede 226 færre runder (næsten 12%) i SGS samarbejdet, hvilket måske kan forklares 

med bedre plads på banen i Køge en tidligere – nok også på grund det usædvanligt våde vejr, som jo ikke 

for alle er golfvejr. Forpagtningsindtægten med 3 forskellige forpagtere i løbet af året nåede ikke det 

budgetterede, men vi har til gengæld også haft en mindre udgift til spildevand, da det få antal selskaber kan 

ses tydeligt på antallet af besøg af Køge Slamsuger. 

 

Forpagtningafgift mv. er lidt højere end budget, primært fordi der indkøbt scorekort til ca. 2 års forbrug, 

ligesom der er indkøbt bagmærker. 

 

Markedsføringsomkostninger er er over budget, primært fordi omkostninger til AM-AM 2019 og indkøb af 

trøjer til klubmesterskab er DKK 28.000 over budget. Der er stort set ikke brugt penge på reklame og 

annoncering i 2019. 

 

Lokaleudgifter er realiseret DKK 36.000 under budget, hvilket kan forklares ved DKK 28.000 lavere udgifter 

til varme, hvor der sidst er fyldt på tankene den 13/11, mens vi i 2018 havde en opfyldning 21/12. Det 

betød vist også, at vi faktisk løb tør for olie mellem jul og nytår. Derudover er udgifter til spildevand som 

nævnt også lavere som følge af lav aktivitet i restauranten. Småanskaffelser afviger negativt med godt 

11.000 primært fordi vi har købt os fri af Grenke Leasing vedr. hjertestarteren og fået nyt gulvtæppe i Cafe 

19 samt et køleskab til turneringskontoret.    

 

Administrationsudgifter er negativt påvirket af, at der er brugt DKK 58.500 på klubbens nye hjemmeside. 

Herudover er der brugt knap DKK 4.000 på den nye nøgleboks til buggyer. Da denne udgift er sponseret de 

første tre år har opsætningen og driften ikke kostet klubben noget udover et mindre ekstra gebyr til 

Golfbox. DKK 85.389 er vores kontingent til DGU, beregnet på antallet af medlemmer. 

 

Personaleomkostninger er realiseret under budget, da vi efter aftale med Lasse klarede 2019 uden en 

erstatning for Bent, men til gengæld forlængede ansættelsen af Willem lidt. Besparelsen på løn er til dels 

anvendt til indkøb af en næsten ny lille roughklipper for DKK 60.000.  

  

Tab på tilgodehavende er stadig på et acceptabelt niveau, og dækker over 2 fuldtidsmedlemmer, som vi 

opgav at sende til inkasso ud fra en samlet vurdering af omkostninger og tidsforbrug herved. Den pr. 

31/12/2019 udestående debitor blev i henhold til aftale betalt 2/1-2020. 
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Maskinparken har med DKK 168.400 også været dyr i reparationer i 2018. Brændstof er realiseret DKK 

47.500 under budget, hvilket dog kan tilskrives ekstern hjælp til betaling af regninger på godt DKK 62.600. 

 

På banen er der brugt godt DKK 23.000 mere end budgetteret, hvilket for godt 30.000 er køb af såsæd og 

leje af såmaskine ekstra sprøjtemidler, hvor vi har forsøgt at komme af med nogle af vore mange 

mælkebøtter. Endelig er der brugt godt DKK 14.000 på en rensning af gylletanken inkl. bortskaffelse af 8,7 

tons slam.  

 

Splitmoms er i 2018 uændret 8%, men af lidt mindre udgifter end i 2018 og derfor lavere. 

 

Resultatet ender dermed knap 22.000 under det budgetterede resultat, men dog stadig med et lille 

overskud på DKK 32.088. 

Debitorer er vist med de pr. 12/12/2019 opkrævede kontingenter og skabsleje. Det opkrævede beløb er 

steget med knap DKK 38.000 i forhold til 2018 selvom kontingentstigningen alene giver ca. DKK 154.000, 

idet antallet af opkrævede medlemmer falder med 16 stk. til 454. Herudover var der 20 medlemmer, som i 

4Q2019 meldte sig ind for 2020 og forudbetalte kontingentet.   

 

Trækket på kassekreditten i Nordea var dermed kun DKK 144.430 eller DKK 77.324 lavere end forrige år. I 

anden gæld indgår sidste rate på DKK 30.000 (50%) af den kontant købte lille roughklipper, som forfaldt 

medio januar 2020.  

 

Skyldig deponering af depositum til Harekær A/S var ultimo 2019 uændret DKK 50.000, hvilket vi, som følge 

af de mange ekstraordinære udgifter til vandprojekter til banen, sidste år aftalte med Harekær A/S at lade 

stå som skyldig omkostning. Vi holder i øvrigt en løbende dialog med baneejer omkring driften og 

udviklingen i golfklubben.  

 

Kassereren afsluttede herefter sin fremlæggelse af regnskabet.  

Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål: 

746 Annelise Hansen: Hvorfor og til hvad har vi en kassekredit? 

Jørgen Kunnerup ”Kassekreditten bruges som sikkerhed for driften hele året. Når vi når hen til 

de sidste måneder, bruges den til nødvendig finansiering, indtil 

kontingentindbetalingerne i januar ruller ind på kontoen. Den aktuelle rente-

situation betyder, at vi betaler mere i rente af vores indestående, end vi 

betaler af trækket på kassekreditten. Derfor overvejer vi også at forudbetale 

nogle faste poster, så vores indestående formindskes i perioder.” 

2085 Per Hvid Har man ikke overvejet muligheden af at fordele de likvide midler på flere 

banker? 
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Jørgen Kunnerup ”Der vil være en hel del administrationsopgaver forbundet med at fordele 

beholdningen på flere banker. I øjeblikket har vi en fornuftig gebyraftale med 

Nordea.” 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamling. 

 

AD. 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

878 C. Mosumgaard Jeg vil foreslå, at der lægges en elefantrist (lidt hævet) på vaskepladsen, så 

jord fra vask af golfvogne falder igennem, og ikke som nu, hvor der er ælte 

af jord på fliserne. Risten placeres, så den er nem at løfte for at kunne fjerne 

jorden, der falder igennem.  

464 Jens Kolding Pedersen ”Baneudvalget vil sammen med Lasse kigge på sagen” 

1826 Carsten Hansen Man kunne lave en aftale med frivillige, som jævnligt rengør området. 

115 Erik Hansen Man kunne også rydde lidt mere op efter sig selv, når nu man er der 

alligevel! 

Forslaget blev taget til efterretning 

- - - -  

746 Annelise Hansen: Del 1:  

”punkt - 5. Fastsættelse af kontingent” - ændres til 

”punkt - 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år” 

 

Ad punkt 5 - den opkrævede kontingent for 2020 som ikke var vedtaget på 

en generalforsamling, giver anledning til følgende bemærkninger: 

Hentet fra de gældende vedtægter: 

 

" § 5 – Indskud og kontingent – Ad 1. Bestyrelsens budgetforslag inklusive 

kontingent for det følgende år offentliggøres inden udgangen af oktober. 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens 

indstilling...............osv." 

Vedtægternes § 5 synes at være overholdt, men det fremgår ikke, at der 

skulle være indregnet en kontingentforhøjelse endsige størrelsen af den pr. 

medlemskategori, derfor indstiller jeg til generalforsamlingen, at den 

forkaster forslaget om kontingentforhøjelse for så vidt angår 2020,. 

 

Del 2 

Herefter kan man stemme om kontingentet for det kommende år og det for 

en medlemskategori ad gangen. (udmeldelse/ændring af medlemsstatus 

skal ske skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen senest den 30. november.) 

 

Del 3 - spørgsmål 



Side 10 af 16 
 

Selv har jeg speciel fokus på medlemskategorien "Greenfee medlemskab" - 

et Greenfee medlemskab i Harekær vælger man formentlig i en periode, 

hvor man ikke rigtig har tid til at spille golf, men gerne vil bevare 

tilknytningen til Harekær. Når man så senere igen får tid til at 

spille golf, vil det sandsynligvis være Harekær, man så vælger at blive aktiv i. 

Set i lyset af, at man kan få et greenfee/flex medlemskab i Samsø Golf for 

500 kr. og i Trelleborg Golf for 649 kr. incl. 2 greenfee billetter jf. 

helsidesannoncer i Golfbladet, så er det uforståeligt for mig, at Harekær 

foreslår 900 kr - hvilken begrundelse er der herfor? hvad koster DGU kortet? 

 

Jesper Wraae-Bess Del 1: ”Metoden, bestyrelsen har benyttet sig af i forbindelse med den mulige 

kontingentforhøjelse, er fuldstændig efter reglerne, som er beskrevet i 

vedtægterne. Man kan sige, at vi måske burde have fremhævet i info-

skrivelsen, at man selv skulle klikke sig ind til informationen. 

 

 Kontingentforhøjelsen er nødvendig for at sikre driften af GC Harekær i 2020, 

men det kan da godt være, at en enkelt kategori er prissat lidt højt” 

 

1830 Ulla Graulund Hvad ville det have kostet klubben at vente med opkrævningen af de kr. 

300? Bestyrelsen har vel bragt os i en sårbar situation budgetmæssigt, hvis 

forslaget forkastes? 

 

Jørgen Kunnerup ”Nets koster godt kr. 3.200,- pr. opkrævningsrunde, men dertil skal lægges en 

masse timer i administrationen. Når vi har valgt at foreslå opkrævning af de 

udsendte beløb, er det fordi bestyrelsen står på mål for det udsendte budget, 

som kun hænger sammen, såfremt forhøjelserne vedtages.” 

 

2131 Karsten Haagensen Kr. 300 er da en minimal stigning! 

 

2033 Solvejg Skovgaard Burde man ikke have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i 

efteråret? 

 

Jesper Wraae-Bess ”Det kunne vi godt have gjort, men som tidligere nævnt, er vedtægterne fulgt. 

Desuden ønskede vi ikke at skabe uro i medlemsskaren kort tid før 

udmeldelsesfristens udløbsdato. Men jeg vil medgive at vi kunne have været 

lidt tydeligere med hensyn til informationen.” 

 

889 Jørn Fagerlund Det er meget positivt, at bestyrelsen så at sige ”garanterer” for driften i 

2020. 

 

746 Annelise Hansen Jeg frafalder den del af forslaget, som drejer sig om vedtægtsændring af 

fastsættelse af kontingent for næste år. 

 

Forslagets Del 1 bortfaldt hermed og kom ikke til afstemning. 

 

- -     - 
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Del 2 i det stillede forslag om at afstemning om kontingentforhøjelse skal ske separat for hver  

medlemskategori, blev sendt til afstemning ved håndsoprækning. 

 

Resultatet blev, at 62 af de fremmødte stemte imod, 3 (inkl. 2 fuldmagter) stemte for, og 2 undlod at  

stemme. 

 

Forslaget var hermed bortfaldet. 

 

- -      - 

 

Del 3 (spørgsmål): 

 

Jørgen Kunnerup ”Vi har kigget på, hvad man har gjort i andre golfklubber, hvor fænomenet 

Greenfee medlemskab findes. Nogle klubber, som markedsfører denne type, 

har end ikke egen golfbane. Her må andre lægge græs til. 

 Rygter siger, at eksempelvis Vallø har en fortjeneste på kr. 100 pr. medlem af 

denne type, og det ville hos os være ensbetydende med underskud, idet vi 

skulle have en fuldtidsansat i sekretariatet til registreringsarbejdet. 

 

 Vi har p.t. 36 greenfee medlemmer, og vi ser ikke megen aktivitet på Harekær 

fra disse spillere.” 

 

Jesper Wraae-Bess ”Det er problematisk, at alle disse nye typer er medvirkende til at dræne de 

traditionelle medlemskabstyper. Det betyder nemlig, at indtægterne bliver 

udhulet. Man kan kun få en golfklub til at løbe rundt på sigt, hvis 

medlemmerne betaler for golf spillet. Men vi tager diskussionen op på ny i 

bestyrelsen. 

Ved forhøjelsen opnår vi, at vi hvert år i fremtiden har fået forøget vores faste 

indtægter” 

 

1794 Paul Birger Skal vi overhovedet have 36 Greenfee medlemmer i Harekær. Det er vel 

vigtigt, at vi er markedskonforme? 

 

Jesper Wraae-Bess ”Det er vigtigt, at vi er markedskonforme, og det er vigtigt, at vi ikke medvirker 

til at presse priserne nedad. Den golfklub, vi har i dag, vil vi også have om 5 år, 

og det kan vi kun leve op til, hvis priserne dækker omkostningerne.” 

 

1826 Carsten Hansen Skjoldnæsholm lukker. Hvad kan vi få af nye medlemmer derfra? 

 

Jesper Wraae-Bess ”En del er gået til Ledreborg og en del er gået til Skovbo. Flere klubber i op til 

50 km’s afstand gik på hugst med forskellige tilbud. Vi har fået nogle få 

medlemmer fra Skjoldnæsholm, men forventer at antallet vil stige, når resten 

af de nu klubløse medlemmer til foråret skal vælge bane. 

 

 Men Harekær løb med sejren, da vi fik Cafe Spoon!” 
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1830 Ulla Graulund Der bør gøres noget ved loungen, så gæster kan få et positivt indtryk af 

klubben. Der tænkes blandt andet på mulighed for at købe vand og andre 

fornødenheder, når restauranten er lukket. 

 

AD 5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingenterne, som blev varslet i oktober 2019 blev vedtaget med 63 stemmer for, 3 (heraf 2  

fuldmagter) stemte imod, mens 1 udlod at stemme. 

 

AD 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Jørgen Kunnerup fremlagde det udsendte budget for 2020: 

 

Det pr. 29/10/2019 udsendte budget er revideret pr. 21/1/2020 med følgende mindre rettelser: 

 

• Kontingent justeret op med godt DKK 72.000 svarende til det vi er foran i forhold til sidste år på 
samme tid, primært pga. lidt lavere antal udmeldinger i november 2019 end budgetteret.  

• Greenfee er nedreguleret med DKK 20.000 som følge af meget svag 4Q2019 (standen på vore 
greens samt meget dårligt vejr). 

• Personaleomkostninger rettet til faktiske udgifter 2019 + 75.000 budgetreserve til 
Lasse/Baneudvalget.  

• Splitmoms rettet lidt ned som følge af lavere beløb i 2019. 

• Afskrivninger er forøget med DKK 24.360, da vi for at give ressourcer til betydelig indsats vedr. 
greeens i 2020 har givet Lasse grønt lys til at indkøbe en lille brugt traktor for DKK 121.800. Denne 
købes kontant, men afskrives over 5 år. 

 

Vi mangler desværre stadig reaktion –og ikke mindst indbetaling - af kontingent for 2020 fra 8 medlemmer 

med et samlet udestående på DKK 28.050 inkl. rykkergebyrer på DKK 1.600. Disse fik den 31/1/2020 rykker 

3 med et gebyr på DKK 100 med varsel om inkasso, hvor gebyret jo stiger betragteligt i form af inkassosalær 

og vil nu blive spærret i Golfbox. 

 

I forhold til aktuel status på kontingentindtægter for 2020 mangler indtægter på DKK 162.000 resten af 

året, hvilket skal sammenholdes med, at vi i 2019 fik DKK 222.000 for resten af året efter 10/2. Vi kan jo her 

også håbe på, at vores nye tilbud om indmeldelse til 75% af årskontingentet pr. 1/4/2020 vil give ekstra 

tilgang, herunder meget gerne af nogle af de nu klubløse medlemmer fra Skjoldenæsholm.  

 

På sponsorindtægter mangler der aktuelt ca. 30.000-50.000 for at opfylde budgettet for 2020, hvilket 

vurderes realistisk at nå. 

 

Den sidste leasede maskine (roughklipper) frikøbes medio 2020, hvorefter hele maskinparken er købt og betalt.   
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Der budgetteres med et positivt resultat på DKK 105.647 for 2020 efter afskrivninger på DKK 65.919.  

 

 

1794 Paul Birger Det er positivt med et budgetteret overskud, men opstår overskuddet fordi 

der på papiret er skåret en hel del i administrationsomkostningerne? Og 

hvad ligger der i disse nedskæringer? 

 

Jørgen Kunnerup ”Reduktionen skyldes hovedsagelig, at vi ikke skal have ny hjemmeside i 2020. 

Vi har i forbindelse med budgetteringen forholdt os til resultaterne for de 

sidste år, så vi mener, at tallene er realistiske.” 

 

1468 Frode Klausen Har vi budgetteret med medlemstilgang fra Skjoldnæsholm og ligeledes fra 

det forhøjede aktivitetsniveau i sponsorudvalget? 

 

Jørgen Kunnerup ”Der er ikke budgetteret med ekstra indtægter baseret på fremtidige 

forventninger. En fugl i hånden er bedre end… er vores tilgang til 

budgetlægningen.” 

 

1849 Svend Åge Petersen Sponsorudvalgets arbejde de sidste 6-7 måneder har resulteret i en 

nettoindtægt på 70-80 tusind kroner. 

 

 Der kommer blandt andet nye træbomme til alle vores parkeringsbåse fra en 

sponsor, og vinduespudsningen er nu også sponseret. 

 

 Der er stadig nogle fremtidige sponsorer i pipelinen, blandt andet et 

softwarefirma, som tidligere var sponsor på Skjoldnæsholm, og desuden 

Sydbank, hvor vi kun formeldt mangler den sidste underskrift. 

 

2036 Kjeld Mårtensson Jeg tror, at kontingentindtægterne bliver større, når de netop vedtagne 

kontingentforhøjelser slår igennem. 

 

Jesper Wraae-Bess ”Når vi budgetterer, benytter vi et forsigtighedsprincip, som handler om, at 

fuglen skal befinde sig i hånden.” 

 

Budgettet blev herefter godkendt med applaus 

 

AD 7. Valg af formand 

Punktet udgår, idet formanden vælges for 2 år i de ulige årstal. 

 

AD 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

Tina Skou Larsen udtræder af bestyrelsen, og derfor skulle der findes et nyt bestyrelsesmedlem til opgaven 

som sekretær. 

3 medlemmer havde meddelt deres kandidatur: 
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- Jens Kolding Petersen 

- Per Wind 

- Niels Jørgen Jensen 

De 3 medlemmer præsenterede sig kort, og Jesper Wraae-Bess fremlagde et forslag fra bestyrelsen om, at 

2 af kandidaterne blev indrulleret i bestyrelsesarbejdet som suppleanter sammen med Monika Jensen, som 

var villig til genvalg. Forslaget giver god mening, fordi Jens Kolding Petersen i forvejen er 

baneudvalgsformand, og Per Wind sidder i husudvalget og hjælper til med det praktiske hos 

greenkeeperne. Begge tiltrådte forslaget. Niels Jørgen Jensen indtræder som følge heraf som nyt 

bestyrelsesmedlem (sekretær-tjansen). 

Svend Clausen modtog genvalg til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte ovennævnte. 

 

AD 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Ragnhild Kofod blev genvalgt som revisor. 

Carsten Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

AD 10. Eventuelt 

1886 Kurt Rasmussen Der efterlyses en flok frivillige, som vil hjælpe med at opsætte de nye 

træbomme, når de kommer om 2 til 3 uger 

746 Annelise Hansen Ønsker at få oplyst hvor mange medlemmer pr. 31.12.2019, der er i hver 

kategori? 

Ønsker at få oplyst hvilke omkostninger - brutto som netto - der er 

forbundet med Harekærs ny hjemmeside, f.eks. ved ændringer, der 

foretages på siden. 

Foreslår "Fund Raising" til specifikke formål i stedet for ikke 

generalforsamlings godkendte kontingentforhøjelser. 

Jørgen Kunnerup ”DGU viser tallene pr. 30. september, hvilket nok skyldes, at de på dette 

tidspunkt er størst og i et vist omfang benyttes til ansøgninger om kommunale 

tilskudsordninger. I januar vil medlemstallene altid være lavere. I Harekær var 

der pr. 30. september 568 medlemmer mens der pr. 1. januar var 507. Lige nu 

er vi 517 medlemmer.” 

Jesper Wraae-Bess ”2 personer kan opdatere vores hjemmesider. Desuden kan vores eksterne 

leverandør af hjemmesiden også opdatere, hvilket afregnes efter tidsforbrug. 

Timeprisen er kr. 600,-. 

 Fund raising har været benyttet tidligere, og muligheden kan selvfølgelig 

prøves af igen, men der er pt. Ingen aktuelle planer herom.” 
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100 Finn Schultz Der opfordres til at aflevere så mange tællende scorer som muligt og 

minimum 20 styk i 2020 af hensyn til det nye handicap-reguleringssystem, 

som efter planen træder i kraft i 2021. 

 På tee-stederne går vi nu over til hektometermål, som er udtryk for, hvor 

lang banen er målt i hele 100 metre. Dermed nedlægges også de gamle 

hvide, gule, blå og røde markeringer, men vores nye tee-markeringer 

antyder dog stadig farvefordelingen. Når der igen åbnes for 18 huller, bliver 

der hængt nye konverteringstabeller op. 

 

1849 Svend Åge Petersen De nye teestedsmarkering er klar og sponsortavlen samt skærme er klar. 

 Når vi skal vinde nye eller bevare gamle sponsorer, er det nødvendigt at 

rammerne er i orden. Derfor vil jeg gerne høre om planerne for 

markedsføring af klubben og restauranten, ligesom indkørslen også er et 

issue i denne sammenhæng. Ønsket er at der bliver lagt en plan, og at den 

bliver aktiveret. 

 Når det gælder klubben, er det et ønske at vi bliver mere synlige i medierne. 

Jesper Wraae-Bess ”Det har været nødvendigt at prioritere det grønne, men vi ønsker de nævnte 

ting gennemført.  

 Markedsføring kræver imidlertid økonomi, som vi ikke har haft nok af hidtil. 

Det er vores 1. prioritet at sikre et solidt driftsresultat.” 

1886 Kurt Rasmussen Vi er med og uddeler information og logo-bolde ved et arrangement for 

forskellige turistkontorer, som vil lave et fremstød for Køge-egnen. 

 

Palle Sick Børgesen Der har hidtil været 6 tilmeldte fordelt på 3 par til demensgolf om fredagen, 

men hos 2 af parrene er sygdommen så langt fremskreden, at de nu har 

trukket sig. Vi har søgt Køge Kommune om kompensation, og i den 

forbindelse modtaget kr. 10.000, -. 

 

AD 10. Eventuelt – Årets golfer 

Traditionen tro kårer man på generalforsamlingen ”Årets golfer”, og i 2019 er valget faldet på Malene 

Clausen med følgende begrundelse: 

 

'Malene repræsenterer GC Harekær på fornem vis ved turneringer rundt om i 

landet, og hun træner flere gange om ugen. Malene er en rigtig god rollemodel 

for yngre golfere - og ældre for den sag skyld - hjælper gerne ved 

træningssamlinger i løbet af ugen. Malene er både junior og seniormester i 

slagspil og også hulspilsmesterskabet har hun vundet. Spiller på klubbens 

dame elitehold i DK turneringen. Et strålende forbillede for alle golfere - tillykke 

til Malene'. 
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- -      -      - 

 Jesper Wraae-Bess meddelte, at der vil blive overrakt en erkendtlighed til Tina Skou Larsen, når hun igen  

dukker op. 

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 


