
 

RIBE GOLF KLUB 

Referat fra generalforsamlingen den 07.03.2023. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

    (Nedsættelse af Ordensudvalg) 

6. Forslag fra medlemmerne. 

    (Forslag fra Mogens Beck om Pay and Play banen) 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

Ib Dam Schultz bød velkommen til 145 medlemmer. Det er en stor fornøjelse at se så mange møder op 

for at deltage i vores generalforsamling, som igen i år blev afholdt i Ribe Fritidscenter. 

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Poul Karstensen, der takkede for tilliden. Dirigenten kunne herefter konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 

Ad. Punkt 2. Formandens beretning: 

Formand Ib Dam Schultz aflagde med udgangspunkt i den skriftlige beretning, der var offentliggjort, 

på klubbens hjemmeside, en afkortet mundtlig beretning for 2022. Den udgjorde i hovedtræk: 

• Tilbageblik over årets gang.      

• Fremadrettet strategi.                                                                          

• Udvikling af klubben. 
 

Ib Dam Schultz indledte beretningen med at vi fik en afgang på 104 medlemmer i 2022, netto mistede 

vi 42 medlemmer, Vi fik 62 nye medlemmer, heraf 20 begyndere. Det indebærer et betydeligt tab af 

kontingent indtægter. Der har været tyveri af en nyindkøbt boldsamler til 150.000 kr., som ikke var låst 

inde og konsekvensen var, at der ikke var forsikringsdækning. Formanden fremhævede, at etableringen 

af vandingsanlægget i 2021, er en klar gevinst for klubbens medlemmer. Vores bane er smuk og 

velholdt, Vi har fået ekstra tee-steder på Pay and Play banens huller, med flere muligheder og samtidig 

et godt supplement til 18 hullers banen. Der bliver etableret 4 ladestandere til El biler uden udgift for 

klubben. Nordlys har betalt etableringen. En gruppe erhvervsledere har lavet indendørs golf i Damhus, 

hvor Ribe Golf Klub er involveret med bestilling af tider og mulighed for træning. 140 medlemmer har 

i 2021 indbetalt et gavebeløb på 200 kr. som har medført en momskompensation på 285.199 kr. i 2022. 

Debatten om golfstart for klubber i klubben er altid basis for diskussion. Fordelen ved ordningen er,   

at vi får mange spillere ud på samme tid, og ulempen er, at det sætter begrænsning for andre i, at få 

starttider i en begrænset del af tiden.  



 

Vi har ansat Nikolaj Viuff som golfmanager, det er en styrkelse for klubben, både som træner og som 

udvikler af klubben. Frivillige er en del af Ribe Golf Klubs DNA og uden dem så verden anderledes 

ud. Tak for det! 

Formanden afsluttede beretningen med at sige tak til samtlige medarbejdere for et godt samarbejde. 

Tak til jer der gør en indsats for Ribe Golf Klub i udvalgene og som frivillige på forskellige områder. 

En tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, hvor vi har haft muligheder for at være uenige, men 

drøfte det på en konstruktiv og værdig måde. Tak til alle sponsorer, der på den ene eller anden måde 

støtter klubben.  

Dirigenten sendte formandens beretning til debat hos forsamlingen. 

Anna Pedersen rettede en tak til bestyrelsen for et godt arbejde i årets løb. Og takkede for en skøn 

bane. Desuden er det en god idé, at medlemmer der yder frivilligt arbejde i klubben, er blevet 

synliggjorte på hjemmesiden. Det er flot at vi kan få en momskompensation på 285,199 kr. Her kunne 

jeg godt foreslå, at der var et frivilligt medlemstilskud, så beløbet fordobles og pengene anvendes til 

asfaltering på vejen op til klubhuset. 

Herefter blev formandens beretning godkendt ved akklamation.  

Beretningen er i sin helhed tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

Ad. Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab: 

Erling Andersen præsenterede årsregnskabet for 2022, som viste et overskud på 210.810 kroner. 

Klubbens samlede aktiver udgør 9.923.034 kroner, og egenkapitalen udgør 6.864.532 kroner. 

Erling Andersen viste via Power Point en oversigt over den økonomiske stilling, medlemsstatus for 

2022, samt oversigt over udviklingen inden for økonomi, greenfee indtægter, og medlems forhold. 

Der blev redegjort for de væsentligste årsager til afvigelser fra budgettet, herunder medlemsforhold.  

Knud Apel spurgte ind til hvad det var for et træningsudstyr der var indkøbt?  Der blev svaret, at det 

har været muligt med en bevilling fra Esbjerg Kommune til at indkøbe nye golfsæt og trolleys, som 

udlånes til begyndere og juniorer.  

Bjarne Clement undrede sig over at der i juli måned var kun halvt så mange greenfee spillere som i 

juni og august. Årsagen kan være, at der på mange baner i juli måned har greenfee til meget lave 

priser. 

Peter Nielsen opfordrede til at man benyttede klubhusets automater, for dermed at øge indtjeningen.  

Peter Borch mente at der blev sendt et forkert signal til juniorer spillere, idet kontingentet for junior-

medlemskaber er forhøjet fra 400 - 700 kr. Ib Dam Schultz mente ikke, at det er et problem, da det er 

meget billigt i forhold til andre klubber og øvrige sportsgrene. 

Anders Dahl Nielsen spurgte om grunden til, der bliver en greenkeeper mindre i kommende sæson. 

Giver det en dårligere standard på banen? Ib Dam Schultz svarede, at det var af økonomiske grunde, 

men at standarden vil være den samme, men med frivillig arbejdskraft. 

Herefter blev årsregnskabet godkendt ved akklamation.  

Ad. Punkt 4. Forslag til budget og kontingent: 

Erling Andersen fremlagde forslag til budget for 2023 med et overskud på 150.000 kroner, samt 

forslag til gradueret forhøjelse af kontingent for 2023, som blev gennemgået via Power Point.  

Kontingenter for 2023 vil være således: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til budget og kontingent for 2023 blev sat til afstemning og godkendt ved akklamation.  

Ad. Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen:  

Bestyrelsen har fremsendt et forslag om nedsættelse af et Ordensudvalg. 

Ib Dam Schultz orienterede om forslaget. Der har været situationer på banen, hvor der er opstået en 

dårlig stemning. Bestyrelsen har fået Mogens Winther til at udarbejde vedtægter for et Ordensudvalg, 

bestående af mindst 3 medlemmer, udpeget af bestyrelsen. Heraf bør mindst et medlem have juridisk 

embedseksamen.  

Kjeld Nissen sagde, at han ikke fornemmer en dårlig stemning på banen. 

Mogens Beck efterlyste mere informationer fra bestyrelsen og greenkeeperne, og mente dermed, at det 

kunne være med til at løse uenigheder. Formanden oplyste at der blev sendt Nyhedsbreve ud i det 

omfang der er nyt fra bestyrelsen og greenkeeperne. Men vi tager det til efterretning, vi kan altid blive 

bedre. 

Mogens Schmidt Hansen mente også at der var dårlige markeringer på banen, såsom arealer på banen 

der ikke må spilles, og dette kan være årsag til at der opstår uenigheder. Det afviste Jørn Wind, da der 

tydeligt er beskrevet i reglerne hvordan der spilles og at der er bliver markeret med blåt, hvor bolden 

ikke må spilles. 

Anna Pedersen synes det var en god ide med et Ordensudvalg. 

Ordensudvalget blev hermed vedtaget. 

Ad. Punkt 6. Forslag fra medlemmerne:  

Forslag fra Mogens Beck sætter spørgsmål ved, hvorfor så mange golfspillere melder sig ud af vores 

klub. Er det på grund af alder, sygdom, handicaps, eller er det fordi de ikke kan gå 18 huller. Der bør 

gives et tilbud om at spille på Pay and Play banen 2 gange om ugen med efterfølgende kaffe og social 

sammenkomst. Ib Dam Schultz oplyste, at bestyrelsen har drøftet forslaget og åbner op for, at passive 

medlemmer, kan spille på Pay and Play banen for 800 kr. årligt. Man er åben for alternative forslag. 

Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg til bestyrelsen var Erling Andersen, Tove Korsholm og Vagn Kjær Nielsen. 

Erling Andersen og Tove Korsholm ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Vagn Kjær Nielsen, samt nyvalg af Jørn Frandsen og Henning Juel til 

bestyrelsen. Alle blev valgt ved akklamation. 

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Flemming Rasmussen til suppleant, som blev valgt ved akklamation. 

Kategorier Året 2021 Året 2022 Året 2023 

Juniorer under 19 år 400 400 700 

Ungseniorer under 25 år 2.000 2.000 2.400 

Studerende over 25 år 2.000 2.000 2.400 

Seniorer over 25 år 5.900 5.900 6.200 

Fleksmedlem 2.400 2.500 2.600 

Longdistance 2.000 2.000 2.400 

Passivt medlem 600 600 800 

Medlemsindskud 0 0 0 

Incl. 4 stk. greenfeebilletter efter bestyrelsens bestemmelse*2023 
  

 

 



 

Bestyrelsen består herefter af:  

Ib Dam Schultz, Jørn Wind, Helle K. Hansen, Vagn Kjær Nielsen, Karsten G. Holm, Jørn Frandsen, 

Henning Juel, og suppleant Flemming Rasmussen. 

Ad. Punkt 8. Valg af revisor: 

Deloitte* Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som klubbens revisor. 

Ad. Punkt 9. Eventuelt: 

Ib Dam Schultz orienterede om muligheden for at få flere golfvogne til udlejning for medlemmer og 

gæster. Samtidig er der er en plan for overbygning bag den røde hal til golfvogne, og etablering af ny 

vaskeplads ved den østligste ende af hallen. Et projekt der er sendt ud til flere fonde. Den samlede 

udgift er på 1,7 millioner, hvoraf klubben skal selv komme med 300.000 kr. Tegningerne lægges på 

hjemmesiden. 

Bjarne Steiner roste bestyrelsens arbejde. Men opfordrede til at vintergreens vedligeholdes hen over 

vinteren, f.eks. ved at få ormehullerne tromlet. Arbejdet kan udføres af frivillige om vinteren. 

Peter Nielsen opfordrede til at overholde de 10. minutters intervaller, da det vil give et bedre flow på 

banen. 

Poul Knudsen opfordrede medlemmerne til at få tiden i Golfbox slettet, hvis man bliver forhindret i at 

spille.  

Ejner Vigsø spurgte ind til affaldssortering. Jørn Wind oplyste, at der ikke er krav om affaldssortering i 

klubben, men der arbejdes på en løsning i samarbejde med Esbjerg Kommune., 

Ib Dam Schultz takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Erling Andersen og Tove Korsholm for 

deres indsats i bestyrelsen og andre områder. 

Tove Korsholm har været i bestyrelsen fra 2012 til 2023 i 11 år og har i 10 år fungeret som sekretær og 

referent for bestyrelsen. Desuden har hun i 10 år fungeret som begynderudvalgsformand, mentor og 

hjælper ved begynderturneringer. Ib Dam Schultz takkede Tove Korsholm for sin indsats i bestyrelsen 

og andre områder, hvor hun som frivillig har udført et stort arbejde, specielt med til hovedrengøring af 

klubhuset. Hun har haft stor betydning for klubbens udvikling, og har været en god samarbejdspartner. 

Erling Andersen har været i bestyrelsen fra 1998 til 2023 i 25 år og har i 20 år fungeret som kasserer. 

Desuden har han haft en central rolle i begynderudvalget i 26 år, deraf de 23 år som regelinstruktør for   

nye golfspillere, samt styring af Regionsgolf i 18 år. Ib Dam Schultz takkede Erling Andersen for sin 

indsats i bestyrelsen og andre områder, hvor han som frivillig har udført et stort arbejde. Han har haft 

stor betydning for klubbens udvikling, og har været en god samarbejdspartner, hvor ordentlighed har 

været i højsædet. Omfanget af hans indsats gennem årene har gjort ham til en institution i golfklubben, 

og han har siden den 4. maj 2002 været æresmedlem i klubben.    

Ib Dam Schultz takkede Poul Karstensen for god ledelse af generalforsamlingen.  

Til sidst takkede formanden for det pæne fremmøde. Tak for opbakningen til bestyrelsens arbejde, og 

ønskede alle et godt golfår 2023. 

Generalforsamlingen blev herefter hævet.  

Referent: Tove Korsholm 

Ribe den 7. marts 2023 

Dirigent: ___________________ 


