
Bestyrelsen: Peter (PR), Keld (KL), Hans Henrik (HHB), Anette (AS), Emil (EN) 

Referat GAF 01.11.2018 

PR indledte generalforsamlingen med at orientere forsamlingen at en samlet bestyrelse med øjeblikkelig 

virkning havde valgt af afslutte samarbejdet med GAF’s manager Jørgen Mathiesen, som er fritstillet med 

omgående virkning. Årsagen er bl.a. mangel på udvikling i GAF og dalende medlemsantal. Forsamlingen 

klappede anerkendende. PR og HHB informerede at der endnu ikke er peget på en afløser til Jørgen, 

såfremt det overhovedet bliver relevant med en ny manager. 

 

1.Dirigent:  

Christian Tage Nyvang Hansen, Kbh Golfklub, blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var 

lovlig indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter: 

Peter Rønne berettede om årets gang i GAF. Der har været flere møder hvoraf mange indbefattede en 

runde golf. I løbet af året har der været planlagt 3 regionsmøder, hvoraf enkelte aflyst grundet for få 

deltagere.  

I foråret afholdt Golfbox kurser 3 forskellige steder i landet, som alle blev gennemført. 

Jørgen har været til netværksmøder med GAF Sverige, som bl.a. arbejder på øget fokus på at skaffe flere 

kvinder i golf. GAF Sverige er et godt netværk. 

Årets GAF mesterskab blev afholdt i maj på Skjoldenæsholm med 15 deltagere. Da det kunne ønskes at 

flere medlemmer deltog i mesterskabet, vil vi forsøge at lægge det i en weekend til næste år. 

Det nye tiltag ”Besøg en golfklub” var arrangeret i Hornbæk og Horsens golfklub. Der var ikke store 

tilslutning til arrangementerne og kun 2 deltagere til hvert af besøgene. Hornbæk gennemførte 

arrangementet, men det blev aflyst i Horsens. 

Den årlige Brokamp mod Sverige blev desværre også aflyst på grund af manglende tilmelding fra begge 

lande. GAF Dk og Sverige prøver igen i 2019 at få turneringen op at stå, ellers må den droppes helt. 

GAF har udarbejdet Introfolder til golfklubberne, men denne skal gennemgås da den muligvis ikke længere 

er relevant. 

 

3. Regnskab 

Hans Henrik Brandt (HHB) oplyser at der havde været rod og fejl i regnskaberne, hvor en ekstern var sat på 

opgaven. HHB har ryddet op heri og er foreløbig kasserer for foreningen. Der har vist sig at være et større 

tab på debitorer som følge af oprydningen. 

Regnskabet viser et overskud, bl.a. som følge af dobbeltindbetaling fra DGU (periodisering). 

Martin fra Fredericia GK spørger til balancen og tab på debitorer i kommende regnskabsår.  

Lars fra Furesø GK ønsker præcisering af uorden i regnskaber. HHB henviste til overvejende problem med 

debitorer og manglende afstemning i bank som gik 2 år tilbage, men understregede at der ikke var tale om 

ulovligheder men blot sjusk og almen rod.  



Martin fra Fredericia GK spørger til behov for egenkapital på 500.000. HHB svarer at behov og aktivering af 

egenkapitalen drøftes i GAF, herunder at egenkapitalen giver rum til at afviklingen af Jørgen som har 3 

måneders opsigelse. Christian KBH foreslår nedbringelse ved gratis arrangementer. 

4. fastsættelse af kontingent 

Budgetforudsætning ændret efter opsigelse af Jørgen, og nærmere gennemgang derfor ikke relevant, idet 

et nyt budget skal udarbejdes når ny struktur er kendt. Kontingent og opkrævning heraf for 2019 udsættes 

indtil ny struktur og aktivitetsniveau er på plads. Der er penge i foreningen til at afvente. 

Budget og kontingent er ikke godkendt - der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 

5 forslag bestyrelse 

Ingen 

6. forslag medlemmer 

ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Anette Syvertsen - genvalg 

Emil Nutzhorn - genvalg 

Peter Rønne - genvalg 

Hans Henrik Brandt – Nyvalg 

Alle valgt ved samlet akklamation. Peter Rønne (PR) noterede sig at dette måtte betyde fuld opbakning til 

bestyrelsen, hvilket blev bekræftet af forsamlingen. 

8. Valg af revisor 

Stine Larsson, Greve Golfklub, genvalgt 

9. Eventuelt 

Holger fra Stensballe GK: Ønsker medlems indflydelse på GAF’s fremtid ift. bl.a. med/uden manager. Peter 

Rønne svarer at GAF også ønsker input. Holger suppleret af Christian KBH ønsker at tage snakken nu her, 

når medlemmerne er samlet.  

Stine Greve golfklub, spørger til medlemstal. PR kan konstatere at de er faldende. 

Bo, Herning, Ros /respekt til bestyrelse for at blive. Ønsker også dialog nu her, også ift. videre arbejde med 

DGU. 

Martin Fredericia: opfølgning på om standardkontrakt står medlemskab af GAF, bl.a. ift. øget medlemskab. 

Marianne Århus: Hvad får vi ud af GAF? Martin Fredericia: Primært netværk og relationer til DGU, DGA og 

andre interessenter. Kim Odsherreds: Foreslår ’best practice’ og database med info og vidensdeling. 

Christian KBH supplerer at digital ’best practice’ også var en ambition. 

Christian KBH: Generalforsamling holdes for god ordens skyld åben til 2/11, så GF stadig er 

beslutningsdygtig.  

 



Idé brainstorm 

- Gratis medlemskab 2019 – ALLE klubber SKAL med 

- Differentiering imellem nye og etablerede, ikke 

- Fastholde årsmøde – godt netværk 

- Synliggørelse af de gode historier 

- Konkretisering af GAF og GAF’s opgaver – hvad er GAF’s formål? 

- Mere direkte kontakt til nye medlemmer 

- Cases og foredrag på højt fagligt niveau 

- Fast emne: Hvordan får vi flere nye golfspillere? 

- Ambassadører for nyansatte (foldermateriale), evt. mentorordning 

Fortsættelse af generalforsamlingen den 02:11:2018: 

Under gruppeopgave kom vi frem til følgende væsentligste fremtidige arbejdsopgaver for GAF: 

1. Netværk 

2. Vidensdeling 

3. Organisationssamarbejde 

4. Synliggørelse af GAF 

5. Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel 

Løsningsforslag uddelt til bestyrelsen. 

2/11 kl. 12:50 Generalforsamling lukkes med den note at punkt 4 ikke er godkendt. 

Referent  Mads Faber, Silkeborg Ry Golfklub 

 


