
Referat 

Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 

18.01.2016 

1. a. Valg af dirigent: 

Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland og dels pr. mail til medlemmerne. 

b. Valg af referent: 

Connie Ibsen og Randi Christoffersen. 

2. Bestyrelses/formandsberetning for året 2015: 

Velkommen til afdelingsgeneralforsamling. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens 
beretning for 2015.                                                                                                                                                   
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Det dækker fint behovet, og 
jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Arbejdsholdet har fungeret godt, der er masser af initiativ og gode ideer til 
banens udseende og vedligehold. Det fungerer godt og vi er rigtig glade for at 
holdet er så homogent. Udflugten gik i år til Fredensborg golf, hvor vi havde en 
meget vellykket dag. Efterfølgende var der fest i skolens kantine.                                                                               
Sponsorerne blev også behørigt fejret, på en dag som startede med styrtregn. Vi 
kom dog i gang med nogen forsinkelse, og vejret artede sig resten af dagen, også 
under den efterfølgende sammenkomst i hytten og teltet.                                                                
Julefrokosten i november var også meget vellykket, selvom der desværre var en 
del afbud. Traktementet bestod som sædvanlig af lækre hjemmelavede retter.                                                     
HÆRVÆRK.  Jeg havde glædet mig til, for en gangs skyld, at kunne berette om et 
år uden nævneværdigt hærværk, men på årets sidste dag lykkedes det alligevel 
for nogle tankeløse personer at spolere glæden. En stor bombe i kloakken fra 
toilettet smadrede fuldstændig inventaret på toilettet, og på nuværende 
tidspunkt ved vi ikke med sikkerhed om der er ødelagt noget på ledningsnettet. 
Episoden er meldt til politiet 

Banen har også i år fået megen ros fra alle sider, og de løbende ændringer i 
banelayoutet har bidraget til at gøre golfrunderne mere udfordrende. 



Vi fik nye måtter i 2015, de er meget behagelige at slå fra. I et forsøg på at 
forlænge levetiden har vi taget dem ind, spulet dem og hængt dem til tørre. De 
gamle måtter er lagt ud i stedet. Det er et tungt arbejde, men vi håber det er 
umagen værd. 

Matcherne har været fornuftigt besøgt, men vi kan se at nogle typer match 
trækker bedre end andre. Kaninmatcherne er også godt besøgt. Der er tilgang af 
nye spillere, men der er også en del gengangere. 

Beplantning. 

 Vi er ikke gået så hårdt til udtyndingen i år, men naturen har sørget for, at nogle 
af de svageste og mest udsatte træer er blæst omkuld eller knækket. 

Men man kan ved selvsyn konstatere at beplantningen på parkeringspladsen har 
fået en kraftig beskæring, faktisk er den barberet helt ned. Vores TIF formand 
Morten Westergaard har på Frodes foranledning sat os i forbindelse med 
kommunens park og vejafdeling, og de har indvilliget i at overtage vedligeholdet 
af parkeringspladsen. Det er vi glade for. Vi havde nok regnet med at de ville 
tynde ud, og ikke fjerne alt, men det er jo poppel og andet hurtigvoksende, så 
det bliver pænt igen, og nemmere at holde fremover. 

Foruden p-pladsen har vi en aftale med park og vej om at forsøge vertikalskæring 
af hele banen. Dette skulle i vid udstrækning forhindre det sejlivede ukrudt som 
f.eks. mælkebøtter i at brede sig. Frem for alt er det en miljøvenlig metode og vi 
vil ikke have kemi ind på banen. 

Planer for banen. 

På hul 5 planlægges en fairwaybunker i venstre side i stedet for roughen på den 
lille skråning. Den er svær at vedligeholde, så en bunker er et godt alternativ. I 
den forbindelse skal der udføres noget drænarbejde.                                                                                               
På hul 6 planlægges en ændring af green, en udvidelse bagud, gerne med et 
ekstra niveau. Vi må se hvad der er muligt. 

Vi har ikke haft de store omkostninger i 2015, ingen dyre reparationer udover 
hvad vi har budgetteret med. Det betyder at vi har kunne bidrage med yderligere 
20.000 kr til Tif. Det er glædeligt.  

Dette var beretningen, og jeg vil overlade den til generalforsamlingen til 
godkendelse. 

Morten Westergård oplyste at Helsingør kommune ikke bruger sprøjtemidler, men 
kan måske hjælpe med vertikalskæring, evt. kan vi låne maskine i Asserbo Golf. 

3. Herefter blev beretningen godkendt af samtlige fremmødte. 



4. Regnskab for 2015. 

Anne Holmdal (kasserer) gennemgik det uddelte regnskab. (bilag vedlagt). 

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor man overfører penge til Idrætsforeningen. 

MC svarede at vi har en pæn stabil indtægt, så derfor har bestyrelsen vedtaget at 
overføre yderligere 20.000 kr. i 2015. Vi bruger en del af Idrætsforeningens 
faciliteter.                 Bjarne Rasmussen (hovedkasserer i idrætsforeningen) 
uddybede hvilke faciliteter der er tale om. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

5. Budget for 2016. 

Anne Holmdal gennemgik det uddelte budget (bilag vedlagt).  AH fortalte at der i 
slutningen af året skal anskaffes ny computer, så der er afsat 25.000 kr. til 
computer og administration. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

6. Kontingent. 

Kontingent uændret 800 kr. om året. 

7. Green fee. 

Fastholdes med 50 kr. 

8. Ingen indkomne forslag. 

9. Valg. Flg. var på valg: 



Mogens Christoffersen – (modtager genvalg) og blev genvalgt. 

Frode Kuhlmann – (modtager ikke genvalg)   

Gert Larsen blev valgt uden modkandidater. 

1. suppleant til bestyrelsen Jesper Kanstrup. 

2. suppleant til bestyrelsen Peter Svendsen. 

Revisor blev genvalgt Edith Jensen. 

Revisorsuppleant genvalgt Randi Christoffersen. 

10.Eventuelt. 

Jim Borchers oplyste på vegne af matchudvalget at man i 2016 vil indføre flg. da 
man mener der er for mange matcher: 

- min. 15 tilmeldte ellers aflyses 

- 5 matcher i sæsonen 

- Match  fee sættes til 25 kr. ved alle matcher 

- evt. tilmelding pr. mail eller SMS 

b. Foreslået at oplægning skal være obligatorisk i vinterhalvåret af hensyn til at 
beskytte banen. 

c. Morten Westergård takkede bestyrelse og arbejdshold for et meget flot og 
velholdt område, og for det meget store arbejde, der bliver lagt på banen, den 
bliver rost mange steder. Idrætsforeningen anser golfklubben for det største aktiv 
i foreningen, og er glade for tilskuddet, som går til den store fælleskasse i 
Idrætsforeningen.  

d. MC takkede Peter Holmdal, som går på pension, for hans arbejde som 
webmaster gennem årene med, vin og applaus. Webmasterjobbet er nu 
overdraget til Jon. 



MC takkede Frode for hans deltagelse i bestyrelsen og ansvarlig for arbejdsholdet 
med vin og applaus. Frode fortsætter på arbejdsholdet. 

MC takkede Henrik Kamm for ledelse af generalforsamlingen. 

Slut kl. 19.45. 

Dirigent   Formand for Tikøb Golf 

Henrik Kam   Mogens Christoffersen 


