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Tikøb den 14.01.15 

 
 

REFERAT 

af  

AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 

14.01.15 
 

 

 

1. a. Valg af dirigent: 

Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste  at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad 

med 2 dages forsinkelse, men var rettidigt annonceret på hjemmeside og via mail- hvilket de 

fremmødte accepterede. 

 

       b. Valg af Referent: 

        Henrik Kam blev valgt som referent. 

 

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs  

afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 

 
Velkommen til Afdelingsgeneralforsamling 

Jeg vil hermed fremlægge bestyrelsens beretning for året 2014. 

Generalforsamlingen 2013 viste os den tillid at genvælge hele bestyrelsen, og vi har gjort vores 

bedste for at leve op til tilliden. Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvilket fint dækker 

behovet. 

Igen i år har vi haft et fuldt intakt arbejdshold, og endda har vi haft tilgang af to nye deltagere, 

hvilket har sænket gennemsnitsalderen en del. Tak for det. 

Også i år har vi i vinterperioden tyndet kraftigt ud i bevoksningen. Vi kunne godt tænke os at 

kommunen kunne afse tid og mandskab til de lidt større ting, men desværre kan det ikke lade sig 

gøre, så medmindre vi vil betale for at få arbejdet gjort, må vi prøve at klare det selv. Vi har dog 

indlejet maskiner og mandskab til flishugning. 

Den resterende del af hegnet mellem hul 2/3 og 5 er også fjernet, til glæde for mange. 

 

Hærværk er jo desværre en fast del af beretningen, og således også i år, hvor indbrud har været en 

fast irritation. Udbyttet er jo for det meste øl og vand, men den ene gang forsvandt alt vores golfgrej 

som vi har stående til udlån også. Derudover skal vi retablere ødelagte vinduer, døre, lys og 

kameraer. 

Desuden er der nogle, som har fornøjet sig med at fræse fairways og et par greens op på knallert. Vi 

håber det er drengestreger. 

Vi har anskaffet nyt overvågningsudstyr til hytten, idet det viste sig at det var svært at få data ud af 

det gamle system. 

Vi diskuterer løbende hvordan vi kan sikre os mod disse ting, men vi skal jo hele tiden se på hvilket 

udbytte vi kan have af en større investering. 

 

Også i år har vi haft en fantastisk sommer og banen har været i flot stand til glæde for 

medlemmerne og deres gæster, som har mange rosende ord til overs. 
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Match/handicap udvalget melder om stort set fuldt hus til matcherne, dog skal vi nok undlade at 

arrangere matcher i sommerferien. 

 

Kaninmatcher: Der har været afholdt 5 matcher. Der har været en del nye golfere tilmeldt. Vi har 

overvejet om det kunne være en ide at afholde en eller flere regelaftener. 

 

Ungdomsudvalget. 

Jesper Kanstrup og Jørgen Lauritzen, som hidtil har stået for ungdomsarbejdet, samtidig med at de 

er aktive på arbejdsholdet, har valgt at prioritere arbejdsholdet, hvilket betyder at vi må stille 

ungdomsarbejdet i bero. 

Webmaster. 

Peter Holmdal har valgt at trække sig fra jobbet som webmaster, og Jon overtager ansvaret. 

Den 6 juni afholdt vi sponsormatch med efterfølgende mad og hyggeligt samvær. Igen i år var der 

stor tilslutning. Tak til sponsorerne for deres opbakning. 

Den årlige tur med arbejdsholdet tærede ikke meget på transportbudgettet, idet matchen efter 

manges ønske, blev holdt på hjemmebane. Vi havde en hyggelig dag på banen, med efterfølgende 

middag i klubhuset. 

 

Planer for banen. 

Vi vil fælde og tynde ud i fornødent omfang 

 

Maskinpark/maskingård. 

Vi har anskaffet en ny maskine, en Stiga Titan, med frontklipper, som både kan klippe fairway og 

rough. Desuden kan den forsynes med en hydraulisk skovl som sparer os for mange tunge manuelle 

opgaver. 

I forbindelse med købet solgte vi den gamle ”Jacobsen” fairway klipper og den gamle Massey 

Ferguson traktor. 

Som sagt i sidste års beretning havde vi nogle overvejelser mht forbedring af vores maskingård som 

består af containere, 2 stk 20 fods og 1 stk 40 fods. 

Vi undersøgte priser på nye containere, men hele omflytningen, indretning af nye containere 

skrotning af de gamle, virkede temmelig uoverskueligt, både arbejdsmæssigt og økonomisk. 

Vi valgte derfor at få lagt tag på de gamle containere, samt få malet dem med prof. assistance af 

Gert. 

Resultatet er som i kan se meget vellykket, og vi kan nu se frem til mange år uden problemer på den 

front. 

Dette var beretningen, og jeg vil slutte med at sige arbejdshold og bestyrelse tak for godt 

samarbejde. 

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens godkendelse.  

Beretningen blev godkendt af samtlige fremmødte. 

 

Regnskab 2014  

Blev uddelt og gennemgået af Anne som herunder oplyste, at regning for reparation 

og maling af maskinhuset er blev bogført på det nye regnskabsår idet regningen først 

var kommet fra tømreren efter regnskabets årets afslutning. Regnskabet herefter 

godkendt af samtlige fremmødte.  

Regnskab se bilag nr. 1 
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Budget 2015 

Blev uddelt og gennemgået af Anne hvilket ikke gav anledning til spørgsmål. 

Budgettet herefter godkendt af samtlige fremmødte. 

 

Budget 2015 se bilag nr.2. 

 

Kontingent for 2015 

 Blev fastsat til fortsat, at være kr. 800,- for seniorer og kr. 300,- for juniorer. 

 

Green-fee 

 Bliver fortsat kr. 50,- 

 

Indkomne forslag: 

 Ingen modtaget ved deadline fra medlemmerne. Bestyrelsen havde sat punkt til 

rettelse omkring nye indkaldelse måde. Dette blev efter en kort debat tilbagetrukket. 

 

     Valghandlinger. Følgende var på valg: 

 

     Næstformand Morten Jevanord, (modtog genvalg) 

     Kasserer Anne Holmdal, (modtog genvalg) 

     Sekretær Henrik Kam, ønskede ikke genvalg, 

     Connie Ibsen blev valgt uden modkandidater.  

     1. suppleant til bestyrelsen Jesper Kanstrup  

2. suppleant til bestyrelsen Peter Svendsen 
 

           Revisor blev genvalgt Edith Jensen. 

           Revisorsuppleant Randi Christoffersen. 

 

           Eventuelt. 

  Formanden takkede Henrik Kam for sit virke i bestyrelsen  
 

 

 

Dirigent   Formand Tikøb Golf 

 

Per Svendsen   Mogens Christoffersen 
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Bilag  nr. 1 
 

Regnskab for Tikøb Golf 2014 

 

   Indtægter  Udgifter 

 

Green-keeper     66.200 

Maskiner     196.150 

Administration     14.300 

Arbejdshold                        39.600 

Sponsorer                                                                  14.200 

Leje af jord       4.500 

Gaver        6.000 

Bestyrelse                                                                      850     

Overført til Tif    20.000   

Total                  361.800 
 

Kontingent               303.500 

Sponsorer   44.000 

Gree-fee   20.750 

Salg maskine                              6.500 

Helsingør kom. Ungdom           4.040 

Gl. saldo   82.643 

 

Total   461.433 

 

Beholdning bank    99.483 

Beholdning kasse         138 

 

Balance   461.433  461.421   

 

 

Tikøb den 1. oktober 2014 

 

Revideret af  Edith Jensen   Kasserer Anne Holmdal
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Bilag nr. 2 

BUDGET  2015 
1. januar 2015 

Udgifter 

Administration 
20.000 

Green-keeper 
60.000 

Vedligeholdelse Kontainer 
95.000 

Maskiner vedligeholdelse 
50.000 

Maskiner, nyanskaffelser 
45.000 

Møder, sponsormatch, udflugt arbejdshold  
70.000 

Leje af jord 
5.000 

Restbetaling af maskine 
55.000 

Ialt 
400.000 

 

Indtægter 

Sponsorer 
 42.000 

Juniorer (10 a 300 kr.) 
   3.000 

Seniorer (365 a 800 kr.) 
292.000 

Green-Fee 
  20.000 

Ungdomsafd.     4.000 

GL saldo 
99.000 

Ialt 
460.000 
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