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Referat af ordinær generalforsamling 26. august 2021 
 
I henhold til vedtægternes § 20 blev medlemmer af Kokkedal Golfklub indkaldt til  
ordinær generalforsamling i marts 2021, men på grund af Covid-19 restriktioner måtte 
den udsættes. Generalforsamlingen blev afviklet: torsdag den 26. august 2021 kl. 19.00 
på Rungsted Gymnasium, Stadion Allé 14, 2970 Hørsholm 
 
Tilstede: 
Formand Lars Gundorph, 
Kasserer/næstformand Mikael Sternberg 
Bestyrelsesmedlem Annette Larsen 
 
Afbud: 
Bestyrelsesmedlem Preben Stokkendal  
Bestyrelsesmedlem Michael Schiedel. 
 
Fremmødte medlemmer: 
44 
 
 
Dagsordenen var i henhold til vedtægternes § 21:  
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 

meddelelse af decharge. 
d. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af 

medlemskontingenter og indskud. 
e. Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen 

og/eller medlemmerne, der måtte være fremkommet i overensstemmelse 
med vedtægternes regler. 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
g. Valg af revisor. 
h. Eventuelt. 
 
Ad a: Bestyrelsen foreslog Holger Dock som dirigent, der blev godkendt med klapsalver. 
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelse og årsberetning samt regnskab var udsendt i 
henhold til klubbens vedtægter. Endvidere at der blev udsendt mail om udsættelse af 
oprindelig afholdelsesdato grundet Covid-19 restriktioner. 
 
Genindkaldelse blev udsendt på mail samt annonceret med opslag i klubhuset. Dirigenten fik 
hermed de fremmødte medlemmers godkendelse af, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og indkaldt. 
 
Ad b: Bestyrelsens skriftlige beretning blev offentliggjort på klubbens hjemmeside den 
2. marts 2021. Formanden supplerede med bl.a. information om det store pres på banen i 
2020, hvor der blev spillet ca. 15.000 runder mere end året før. Tendensen i 2021 er fortsat 
og ledelsen arbejder hele tiden på at sikre flest mulige ledige tider til klubbens medlemmer. 
 
Greenfeepriserne vil sandsynligvis stige yderligere i 2022 men fortsat med en god rabat når 
der spilles med et medlem. 
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Ad c: Et sammendrag af det reviderede årsregnskab 2020 blev offentliggjort på klubbens 
hjemmeside den 2. marts 2021. Kasserer Mikael Sternberg gennemgik regnskabet for de 
fremmødte medlemmer. Økonomien er fortsat meget sund og 2020 gav et overskud på kr. 
368.600. Medlemstallet er stabilt og der er forventning om at ventelister til medlemskab er 
kommet for at blive i hvert fald det kommende år. 
 
Ad d: Fremlæggelse af budget for 2021 blev fremlagt til godkendelse. Kontingenter/indskud 
for 2021 samt 2022 var allerede vedtaget på ordinær generalforsamling i august 2020 i 
forbindelse med forslag fra bestyrelsen om finansiering til klubhusprojektet. 
 
Budget og kontingenter blev således godkendt. 
 
Kontingent   2021       
Senior  fuldtid  8.630 kr.   
Senior  fuldtid 70 år+  9.530 kr.   
Senior hverdag  7.380 kr.   
Senior hverdag 70 år+  8.280 kr.   
Ungsenior 19-29 år fra…  4.000 kr.   
Junior   2.750 kr.       
Passiv   1.500 kr.     
Longdistance  4.650 kr.   
  
Indskud 
Senior  kontant  10.000 kr.   
Senior afdrag  12.500 kr.   
       
 
Ad e: Bestyrelsen havde ikke fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen og der 
var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
 
Ad f: Efter tur afgik Lars Gundorph, Mikael Sternberg og Preben Stokkendal, der alle var 
villige til genvalg. Bestyrelsen havde foreslået genvalg og der var ikke indkommet forslag til 
nye kandidater. Alle tre blev hermed genvalgt. 
 
Ad g: Bestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Bent Christensen fra Aaen & 
Co. statsautoriserede revisorer p/s og der var genvalg.  
 
Uden for dagsorden: Chefgreenkeeper Anders Linnet fortalte om banearbejdet i 2020 og 
hvad der er planlagt af redesigns og øvrige projekter i 2021. Et stort problem er fortsat, at 
en del medlemmer slår mens greenkeeperne arbejder og før de har givet signal. Det vil 
fremover betyde en indberetning til MedlemsService. Så opfordringen var klar. Vis hensyn 
og tålmodighed indtil der gives signal til fortsat spil. 
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Ad h: 
Under eventuelt var der en række spørgsmål fra salen. 
 
Flere ønskede mere information på klubbens website om klubhusprojektet. Der ligger 
allerede en beskrivelse af det projekt, som klubben har fremsendt ansøgning på til Hørsholm 
Kommune. Desværre er sagsbehandlingen meget tung og vi er blevet bedt om at svare på 
de samme spørgsmål om ”vi virkelig har brug for mere plads” og antal af nye P-pladser (som 
ikke er vores udfordring) 
 
Vi vil naturligvis opdatere løbende når der er udvikling i sagen 
 
Tina Mejlvang oplever at en del spillere stopper spil efter 9 huller og dermed er bagni ofte 
tom. Spørgsmålet gik så på om man måtte starte ud fra 10. hul. Formanden svarede at det 
må man gerne, hvis der ikke er spillere på 8. og 9. hul. Det gælder dog ikke før efter kl. 10, 
da det ellers vil have indflydelse på greenkeepernes tilrettelægning af arbejdet, hvor de 
forsøger at være foran spillerne. 
 
Mogens Carlsen gjorde opmærksom på et stort hul i asfalten foran Rideklubben. Vi kontakter 
kommunen. 
 
Lars Ole Hansen spurgte til udgiften på kr. 180.000 i regnskabet. Mikael Sternberg kunne 
forklare, at det er afdrag/forrentning af kreditlån på klubhus og greenkeepergården. 
 
Tina Mejlvang spurgte hvad 1. salen i klubhuset anvendes til. Svaret er kontor for 
MedlemsService, arkiv, teknikrum samt et multifunktionslokale til f.eks. møder, bridge og 
mindre selskaber fra restauranten. 
 
Tina Mejlvang spurgte hvem der bestemmer hvor flagene skal stå på greens. Anders Linnet 
svarer at det gør greenkeeperne alt efter slid og i forhold til aktuelle turneringer. 
 
Lone Falck spurgte hvad det betyder at man kan få 20% rabat ved kontant betaling af 
indskud. Mikael Sternberg forklarede, at man enten kan betale kontant i én rate eller i 
afdrag over 6 år. Så er indskuddet kr. 12.500. 
 
Lars Falck opfordrede bestyrelsen til, at man under punktet ”revisor” anfører firmanavn og 
ikke blot personnavn. Der bør stå Aaen & Co v/ Bent Christensen. Bent Christensen svarede 
at når man er autoriseret revisor er det godkendt, at man kun anfører revisors navn, da man 
ifald firmaets lukning altid vil kunne drage benævnte revisor til ansvar. 
 
 
Hørsholm, den 26. august 2021 
  
 
 
________________   __________________ 
 
Dirigent Holger Dock   Referat Annette Larsen 


