
På baggrund af nedenstående redegørelse – særligt om momsfritagelse for 

lønudgifter – indkalder bestyrelsen – jfr. vedtægterne § 4 stk. 10 – til:  

 
Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 6. oktober 2012  

Kl. ca. 15.00 (tidligst) – umiddelbart efter dagens afslutningsturnering. 

 
D A G S O R D E N 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beslutningsforslag til vedtagelse med almindeligt flertal 

blandt de fremmødte: ”Generalforsamlingen giver bestyrelsen 

bemyndigelse til at ansætte det for klubbens drift nødvendige personale”. 

3. Eventuelt. 
Greve Golfklub 

Bestyrelsen  

Frede Kruse-Christiansen 

formand 

 

 

Redegørelse: 

Nye regler fra Skat – og dermed fra DIF og DGU – medfører nye krav til de aftaler, 

der skal indgås mellem private bane ejere og golfklubber. Mange danske golfklubber 

er lige nu i gang med at ændre deres gamle aftaler og tidspunktet er meget passende 

for Greve Golfklub, idet vi netop er ved at færdiggøre klubbens første aftale med vore 

nye ejere – en aftale der starter den 1. januar 2013. Aftalen skal forinden godkendes 

af DGU (Dansk Golf Union). 

En af de afgørende nye bestemmelser i de nye regelsæt er, at klubbernes betaling for 

banens vedligeholdelse – herunder lønninger – belægges med moms. Denne ekstra 

udgift – for os i 2013 på ca. kr. 200.000 - 300.000 – kan vi jo kun hente på 

medlemskontingentet, hvilket bestyrelse og bane ejere langt fra finder ønskeligt og 

slet ikke relevant. 

Reglerne giver en alternativ mulighed, som vi – ligesom andre klubber – agter at 

benytte os af, således at den længe kendte kontingentstruktur og størrelse for 2013 og 

årene fremover kan fastholdes. Alternativet tilsiger, at vi i det omfang klubben 

påtager sig vedligeholdelsesopgaver i forhold til det forpagtede og selv ansætter og 

lønner nødvendigt personale – aktuelt de nødvendige greenkeepere – ikke skal betale 

moms og ej heller lønsumsafgift.  

For at kunne fortsætte klubarbejdet – som ovenfor beskrevet – behøver vi en accept 

fra en generalforsamling for at leve op til klubbens vedtægter § 6 stk. 3, der lyder: 

”Bestyrelsen kan ikke ansætte lønnet personale”. 

Bestyrelsen anser problemstillingen om et generalforsamlingstilsagn som værende 

meget formalistisk, idet vi forventer, at alle vore medlemmer er imod en forøgelse af 

kontingentet på grund af de nye regler. 

Vi har derfor valgt at indkalde til generalforsamling i klubhuset umiddelbart efter 

Dame- og Herreklubbernes afslutningsturnering, hvorved der automatisk er et stort 

antal medlemmer tilstede, ligesom der er mulighed for, at de af klubbens øvrige 

medlemmer, der måtte være interesseret, kan møde op og deltage. Bestyrelsens 

dagsorden betyder, at generalforsamlingen afvikles med en kort orientering og en 

afstemning – tidsrammen skønnes til 15 – 30 minutter. 


