
Vedtægtsændringer 2019. 

Klubben har undergået visse ændringer med golfbutik, momsregistrering og samarbejdsaftaler med f.eks. 
Halstedkloster golfklub. Desuden har vi besluttet ændringer mht. kontingentet. Derfor bliver vi nødt til at tilpasse 
vores vedtægter. 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
§1, Stk. 1. 

Nuværende tekst: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere 
de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme interessen og kendskab til golfspillet. 

Ny tekst: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil 
hørende aktiviteter, til gavn for klubbens medlemmer, samt at fremme interessen og kendskabet til golfspillet. 

Kommentar: Med de nye tiltag med golfbutik og samarbejdet med Halsted vil det være bedst at definere formålet 
lidt mere bredt og ikke kun specifikt omhandlende idrætslige aktiviteter. 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
§4, stk. 1. 

Nuværende tekst: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen på baggrund af et af bestyrelsen godkendt 
budget og i øvrigt omfattende følgende medlemskategorier: 

1. Juniorer (under 19 år) 
2. Ungseniorer (19-25 år) under uddannelse 
3. Ungseniorer (19-25 år) øvrige 
4. Seniorer (fra 26 år og opefter) 
5. Long distance medlemmer   
6. Firmamedlemmer 
7. Flexmedlemmer 
8. Passive medlemmer 

Ny tekst: Kontingentet og medlemskategorier fastsættes på generalforsamlingen i forbindelse med et af bestyrelsen 
godkendt budget. 

Kommentar: Hvis vi undlader at nævne kategorierne specifikt i vedtægterne slipper vi for at ændre vedtægterne 
hver gang vi laver en ændring i medlemskategorierne. 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
§4, stk. 2 

Nuværende tekst: Et medlem indtræder i medlemskategori 2-4 i det kalenderår, hvor medlemmet fylder det for 
kategorien fastsatte antal år. 

Ny tekst: Et medlem indtræder i en medlemskategori, som betinger en bestemt alder, i det kalenderår, hvor 
medlemmet fylder det for kategorien fastsatte antal år. 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
§4, stk. 4. 

Nuværende tekst: Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at skulle 
betale nyt indskud. Andre passive medlemmer betaler indskud ved overgang til aktivt medlemskab. Forudsætningen 
for at kunne blive aktivt medlem i kategorien flexmedlem er, at det forudgående passive medlemskab har varet 
mindst 1 år. 



Ny tekst: Passive, som tidligere har været aktive, kan vende tilbage til aktivt medlemskab uden at skulle betale nyt 
indskud. Andre passive medlemmer betaler indskud ved overgang til aktivt medlemskab.  

Kommentar: Vi fjerner kravet vedrørende 1 års passivt medlemskab.  

Forslag fra Mette Mikkelsen. 
 
§ 4 Stk. 8. 

Nuværende tekst: Bestyrelsen kan, når der skønnes at være særlige grunde dertil i hvert enkelt tilfælde, nedsætte 
kontingent. 

Ny Tekst:  

Æresmedlemmer tildeles ved udnævnelsen kontingentfrihed. 

Generalforsamlingen fastsætter regler for reduceret kontingent til bestyrelsesmedlemmer. Dog min. 50 % af den 
gældende kontingentsats. 

Bestyrelsen kan, når der skønnes at være særlige grunde dertil i hvert enkelt tilfælde, nedsætte kontingent, dog min. 
50 % af den gældende kontingentsats. 

Forslag fra bestyrelsen: 

§ 5, stk.5 – pkt. 10 

Nuværende tekst: Valg af revisor 

Ny tekst: Eventuel valg af revisorhjælp 

Kommentar: Vi er ikke forpligtiget til at årsregnskabet skal revideres af en autoriseret revisor. Vi skal derfor holde 
denne mulighed åben, så vi selv kan vælge den form for hjælp, som ønskes og som er nødvendig. 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
Nuværende tekst: § 6, stk. 1.: Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusiv formanden. Bestyrelsens medlemmer                
vælges blandt klubbens medlemmer. 

Ny tekst: Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusiv formanden. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt klubbens 
medlemmer. 

Nuværende tekst: § 6, stk. 2.: I år med ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i år med lige årstal vælges 3 
bestyrelsesmedlemmer. 

Ny tekst: I år med ulige årstal vælges 2 medlemmer og i år med lige årstal vælges 3 medlemmer.             

Forslag fra Svend Spuur. 
 
§ 6, stk. 1. 

Nuværende tekst: Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusivformanden. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt 
klubbens medlemmer. 

Ændringsforslag: Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusiv formand + 2 suppleanter. Der skal repræsenteres et 
medlem fra hvert udvalg. 

 

Forslag fra Svend Spuur. 
 
§ 6, stk. 3. 

Nuværende tekst: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.  



Ændringsforslag: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan højst sidde 2 
perioder. 

Ny § 6, stk. 3a. 

Stiller ingen op som nyt bestyrelsesmedlem kan, hvis det bestyrelsesmedlem der er på valg, blive siddende til nyt 
medlem melder sig ved en generalforsamling. 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
§9, stk.2. 

Nuværende tekst: Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år valgt statsautoriseret eller 
registreret revisor. 

Ny tekst: På baggrund af forslag fra bestyrelsen vælger generalforsamlingen eventuel revisorhjælp for det 
kommende års regnskab. 
Kommentar: Som ovenfor. 

 

Forslag fra Eliteudvalget til generalforsamlingen den 14. marts 2019 om overdækning af driving range. 
 
Der har gennem mange år været et ønske blandt en stor gruppe af klubbens medlemmer og tidligere pro om 
overdækning af et mindre antal udslagssteder på rangen. Således at der kan trænes eller gives lektioner i al slags 
vejr. 

Vi vurderer at det er vigtigt for klubbens nye pro og klubbens nuværende og fremtidige medlemmer, at der kan 
tilbydes og gives lektioner uanset vejrlig. 

Entreprenør Claus Ringtved har tidligere udarbejdet et skitseforslag til en sådan overdækning, og dette har Claus 
efter forespørgsel sendt til Eliteudvalget. Der var på daværende tidspunkt et prisoverslag på skitseforslaget på ca. 
180.000 kr. plus moms, svarende til ca. 225.000 kr. 

Et af klubbens medlemmer har af flere omgange, hos Lolland Kommune, undersøgt muligheden (rent lovmæssigt) 
for opførelse af overdækning. Et sådant byggeri kræver en landzone tilladelse og at der ikke bygges på tværs af skel. 

Lolland Kommune ser med baggrund i opfyldelse af disse krav, at en etablering af overdækning kan gennemføres. 

Ved at overdække et antal allerede eksisterende udslagssteder, vil man ikke komme til at bygge på tværs af skel. 

Vi er opmærksomme på økonomien i et sådant projekt, men set i et større perspektiv er klubben nu, qua 
kontrakten med den nye pro, interesseret i at der skal sælges så mange lektioner som muligt, samt at et absolut 
minimum af lektioner aflyses pga. dårligt vejr, eller som i 2018 pga. ekstremt varmt vejr. 

Hver gennemført lektion genererer en indtægt til klubben. 

På den korte bane vil dette være en udgift for klubben, men investeringen er ”kun” en likviditetsmæssig 
udgift, da bygninger jf. revisionsprotokollatet afskrives over 30 år. 

I dette tilfælde vil en afskrivningsperiode på 5 år være rimelig. 

Med en udgift på 180.000 kr. excl. moms, vil den årlige udgift med en afskrivningsperiode på 5 år, være på  
36.000 kr. pr. år, svarende til en udgift på ca. 65 kr. pr. medlem pr. år ved 550 medlemmer. 
Da en lektion koster 150 kr. vil det betyde, at der skal sælges 250 lektioner over en sæson. 
Med en sæson fra 1. april til 31. oktober på i alt 6 måneder, skal der sælges 45 lektioner om måneden. 

I Golfbox er der f.eks. i perioden 11.–16. marts 2019 i alt 58 lektioner på 4 dage, som kan bestilles. 



Med udgangspunkt i dette, vil det sige at der på 1 måned kan sælges i størrelsesordenen af 200 – 250 lektioner. 
Hvis bare 30 % af disse tider sælges, vil det sige, at det genererer en indtægt i størrelsesordenen 9.000–11.250 kr. 
pr. måned og på førnævnte periode et sted mellem 54.000 kr. og 67.500 kr. årligt. 

Med klubbens aftale med pro´en om at han får provision af de solgte lektioner, skal denne provision naturligvis 
fradrages beløbet. 

Det vurderes dog samlet set, at investeringen under alle omstændigheder vil komme ”mangefold” igen, jo 
bedre træningsforhold-jo flere lektioner sælges og klubbens indtjening stiger. 

Såfremt etablering af overdækningen, i lighed med opførelsen af ”carporte” til buggys, kan ske med frivillig 
arbejdskraft, vil udgiften alt andet lige reduceres og dermed også påvirke afskrivningen i budget og regnskab 
med et mindre beløb. 

Udvalget skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at klubben kan søge fonde til delvis finansiering af 
byggeriet. 

Med den øgede konkurrence om både nye medlemmer og fastholdelse af nuværende medlemmer og 
ikke mindst at tilbyde klubbens pro optimale arbejdsbetingelser, mener vi, at klubben er nødt til at kunne tilbyde 
optimale og nødvendige træningsfaciliteter med en delvis overdækning på driving range. 

Med overdækning på rangen, vil Maribo Sø Golfklub komme på omgangshøjde med de øvrige klubber på  
Lolland-Falster og Møn, da Maribo Sø Golfklub er den eneste klub i førnævnte område uden overdækning. 

MVH 
Eliteudvalget 
Maribo Sø Golfklub 

 

Konkretiseret forslag fra Eliteudvalget til generalforsamlingen den 14. marts 2019 om overdækning af driving 
range. 

Generalforsamling bedes ved skriftlig afstemning tage stilling til følgende: 

• at der etableres en delvis overdækning af afgrænset område på drivingrange 
• at bestyrelsen positivt arbejder for opførelsen af overdækningen og endvidere indgår positivt i forhandlinger 

med Lolland Kommune om dispensation fra lokalplan 50 eller lokalplan 58, afhængig af, hvor overdækningen 
kan/skal placeres. Ønske om placering sker med klubbens PRO, så denne opnår maksimale betingelser i sit 
daglige arbejde med undervisningen. 

• at bestyrelsen søger om landzonetilladelse til byggeriet, hvis dispensation fra lokalplan 50 eller 58 opnås 
• at bestyrelsen kan arbejde indenfor en økonomisk ramme på maksimalt 200.000 kr., dog billigst muligt 
• at ovedækningen etableres hurtigst muligt i 2019 – dog senest inden udgangen af 2020. 

Eliteudvalget Maribo Sø Golfklub 

 

 


