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Indkaldelse med dagsorden 

Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i 
Københavns Golf Klub 

tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 
Københavns Golf Klub, Restauranten 
Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby 

 

Dagsorden ifølge klubbens love  
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jakob Arrevad 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge 
 

4. Bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår 
 

5. Bestyrelsens forslag til indskud, kontingent og skabsleje m.v. for det følgende 
regnskabsår.  

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingenter for 2019 som følger: 

Full-time:   7.900 DKK 
Ugedag:   5.600 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  4.900 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.500 DKK (inkl. 500 DKK for obligatorisk træning) 
 
Ovenstående er indeholdt på side 18 i Årsregnskab for 2017 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Indkomne forslag: 
Fra medlemmer 93 & 861, Martin Bundgaard & Søren Brøndholt Nielsen: 
1. Juniorarbejdet skal skabe gode rammer om kammeratskab, sørge for golfopdragelse og forfølge 

klare sportslige mål. For at tilgodese dette afskaffes den nuværende betalingsmodel - ’The 
Process’ - øjeblikkeligt og erstattes af en model, hvor udvælgelse til træning og andre tilbud 
baseres på talent, indsats, modenhed og resultater. 

2. Der anvendes ikke provisionsaflønning for trænere i forbindelse med junior- og elitearbejde 
3. Kontingentindtægten fra juniorer øremærkes som udgangspunkt til juniorarbejdet, herunder 

udgifter til træning. Tilskuddet fra kommunen anvendes ligeledes efter behov på klubbens 
ungdomsarbejde, herunder eliten. 

4. I lyset af en fortsat afgang af de mest lovende junior- og elitespillere til andre klubber og stadig 
ringere resultater for klubbens divisionshold (1. og 2. hold herrer, 1. hold damer) bedes 
Bestyrelsen redegøre for og analysere resultaterne i perioden 2003-2017. Analysen skal 
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indeholde en sammenligning med resultater for Furesø, Kokkedal og Søllerød, der kan 
betragtes som sammenlignelige med KGK. Analysen skal desuden vurdere årsagerne til den 
forringelse af klubbens sportslige resultater, som er sket i de sidste fem år. Bestyrelsen 
pålægges endvidere at opstille klare og målbare resultatmål for klubbens divisionshold for de 
næste fem år samt en handlingsplan for, hvordan målene kan opnås. Analysen, mål og 
handlingsplan præsenteres på et medlemsmøde af bestyrelsen inden for tre måneder efter 
generalforsamlingen. 

5. For at sikre en åben og nemt tilgængelig debat mellem klubbens medlemmer, for eksempel om 
banen eller juniorarbejdet, oprettes på klubbens hjemmeside et intranet, der kan fungere som 
et kommunikationsforum. 

Se uddybende beskrivelse samt begrundelse i bilag 1. 
 
Fra medlem 2399 Reno Bizzarro: 
1. The Process skal afskaffes øjeblikkeligt, da denne model er med til at skabe begrænsninger og 

kunstige miljøer, grundet det betalte træningskoncept der skaber sociale grupperinger og ulig 
opmærksomhed fra trænerne. 

Se uddybende beskrivelse samt begrundelse i bilag 2. 
 

Fra medlem 869 & 875, John Kjær og Hans Henning Jensen: 
1. Etablering af petanquebane på sydsiden af klubhuset i vores inaktive område indenfor hegnet, 

lig Petanque-banen v. Chamonix golfklub. 
Se uddybende beskrivelse samt begrundelse i bilag 3. 

 
Forslaget vedr. petanquebane støttes af Bestyrelsen. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Ina Agerbæk, Lars Obel og Birgit Peitersen. Ina og Lars genopstiller. Birgit Peitersen 
ønsker ikke at genopstille, hvorfor Bestyrelsen indstiller Birgitte Henrichsen.  
 
Birgitte Henrichsen er 62 år, ud af en aktiv, golfspillende familie i KGK, har været medlem on and 
off siden hun var barn, har tidligere været med i redaktionskomiteen og er i dag aktiv på klubbens 
veteranhold. Birgitte har i en årrække været kommunikationsdirektør i A.P.Møller-Maersk og er nu 
partner i et kommunikationsbureau. 

 
8. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer. 

 
9. Eventuelt 

  


