
Referat fra ordinær generalforsamling i Karlslunde Golfklub afholdt den 14. januar 2010 kl. 20.00 på Greve 

Gymnasium, Rådhusholmen 12, 2670 Greve 

Generalforsamlingen afholdtes over en dagsorden svarende til vedtægternes § 4 stk. 11. 

Ad. 1: Valg af dirigent. 

Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Torben Lindholm. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og udpegede 3 stemmetællere. 

Der var i alt fremmødt 117 stemmeberettigede medlemmer. 

Ad. 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden Robert Enroth redegjorde for, at han sammen med en kreds af interesserede golfspillere i november 2009 

havde taget initiativ til at stifte Karlslunde Golfklub, idet der den gang så ud til at være en risiko for, at den hidtidige klub 

ikke ville fortsætte på Greve Golfbane. Da dette viste sig at blive tilfældet, havde klubben indgået de nødvendige aftaler 

med baneejer – gældende fra 1. januar 2010, og samtidig havde klubben opnået fuld godkendelse i Dansk Golf Union 

som klub nr. 186. 

Robert Enroth orienterede dernæst om, at bestyrelsen havde forsøgt at finde egnede kandidater til bestyrelse og 

suppleanter i den nye bestyrelse. Bestyrelsen havde haft interesserede emner samlet for at vurdere om mulighederne 

for endeligt kandidatur, interesseområder m.v. Møderne var endt med den kandidatliste, der senere vil blive opstillet 

under dagsordenens pkt. 6. Han gennemgik herefter kandidaterne og deres baggrunde. 

Dirigenten konstaterede, at der var enstemmig godkendelse af beretningen. 

Ad. 3 : Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Formanden Robert Enroth orienterede om, at der jfr. beretningen ingen omkostningskrævende aktiviter havde fundet 

sted, ligesom der ikke var andre regnskabsmæssige noter at fremlægge i forhold til regnskabsårets afslutning 31. 

december 2009. 

Dirigenten konstaterede, at der var enstemmig godkendelse af regnskabet. 

Ad. 4 : Indkomne forslag. 

Dirigenten henviste til de med den endelige dagsorden udsendte indkomne forslag, der alle var forslag om 

vedtægtsændringer, hvorfor der krævedes 2/3 flertal for vedtagelse af de enkelte forslag. 

Der var fremsendt i alt 10 forslag hvoraf et var blevet trukket af forslagsstilleren. 

Indledningsvis gennemførte dirigenten en grundig procedure for drøftelse og vedtagelse af et forslag om navneændring 

af klubben. Der forelå 15 forskellige navneforslag. 

På baggrund af 2 afstemningsrunder konstaterede dirigenten at klubben skiftede navn til: "Greve ny Golfklub" – 

vedtagelsen baseredes på et flertal på 86 stemmer. 

De øvrige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med alle stemmer for. 

Dirigenten afsluttede punktet med en konstatering af de samlede nye vedtægter. 

(De nye vedtægter er i skrivende stund offentliggjort) 

Ad. 5 : Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter. 

Formanden Robert Enroth meddelte, at den foreløbige og hidtidige bestyrelse havde fundet det rigtigst at lade det være 

op til den kommende nye bestyrelse at opstille et budget for arbejdet i klubbens første leveår 2010. 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

Dirigenten konstaterede herefter at der heller ikke var bemærkninger til indskuddet på kr. 1500,-. 



Kontingentet var foreslået til kr. 400,00. Dirigenten konstaterede, at et ændringsforslag om kr. 500,00 ikke kunne opnå 

flertal, hvorfor kontingentet er på kr. 400,00 for fuldtidsmedlemmer. 

Ad. 6 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Formanden Robert Enroth opstillede på den gamle bestyrelses vegne 7 kandidater til den nye bestyrelse: 

Claus Voglhofer 

Claus Lindquist 

Tine Grening 

Frede Kruse-Christiansen 

Glenn Telvig 

Søren Kramer 

Robert Enroth 

De 7 kandidater præsenterede sig for forsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag og meddelte, at de 7 var valgt som foreslået. 

Formanden Robert Enroth opstillede på den gamle bestyrelses vegne 2 kandidater til suppleantposterne: 

Roland Pedersen 

Jørgen Gotfredsen 

De 2 kandidater præsenterede sig for forsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag og meddelte, at de 2 var valgt som foreslået. 

Ad. 7 : Valg af revisor. 

Formanden Robert Enroth opstillede på den gamle bestyrelses vegne Stig Person, der præsenterede sig for 

forsamlingen, 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag og meddelte, at Stig Person var valgt. 

Ad. 8 : Eventuelt. 

Frede Kruse-Christiansen meddelte, at den nye bestyrelse i pausen havde konstitueret sig med ham som formand, Claus 

Voglhofer som næstformand og Søren Kramer som kasserer. Øvrige konstitueringer udmeldes efter det kommende 

bestyrelsesmøde. 

På forespørgsel oplyste Robert Enroth, at DGU kort var modtaget, men på grund af klubbens navneændring ville nye 

kort blive rekvireret hos DGU og udsendt til medlemmerne snarest. 

Dirigenten Torben Lindholm afsluttede dirigentjobbet og takkede for godt samarbejde og god ro og orden. 

Formanden Frede Kruse-Christiansen takkede Torben Lindholm for vel udført arbejde. Han henledte forsamlingens 

opmærksomhed på, at næste ordinære generalforsamling afholdes i marts 2011. 

Han afsluttede generalforsamlingen, takkede alle for fremmødet og ønskede alt godt for Greve ny Golfklub. 

Januar 2010 

Torben Lindholm 

Dirigent 


