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Referat af ordinær generalforsamling 
 
 Dato og sted: Torsdag d. 16.nov 2017 kl. 19.30 i Klubhuset 
 Deltagere: 63 personer 
 Referent: Hanne Slot  
 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Valg af dirigent Erik Johansen blev foreslået og valgt og kunne oplyse, at 
indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt varslet jf. 
vedtægterne. 
 

Beretning om klubbens virksomhed 
i det forløbne år og godkendelse af 
paragraf 8 

Kristian Jakobsen fremlagde bestyrelsens årsberetning 
2017. 
(Kan læses på hjemmesiden) 
 
I henhold til vedtægternes §8 ønsker bestyrelsen 

generalforsamlingens bemyndigelse til, at optage de 

fornødne langfristede lån og/eller kreditter til finansiering 

af gennemførte og kommende ændringer på  

baneanlægget, og ændringer i og ved klubhuset samt et 

evt. kommende maskinhus på Sandetvej 4, og eller et nyt 

Bagrum/Butik 

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de 

nødvendige pantsætninger for etablering af nævnte lån og 

kreditter. Det er ikke fordi at der er nogen aktuelle planer 

om nye lån, men det er et punkt som er med hvert år på 

generalforsamlingens beretning.   

Med det budget som bestyrelsen fremlægger, og hvor vi 

ønsker, at tage et år uden stigninger, er det fortsat 

bestyrelsens ønske, at vi laver forbedringer i begrænset 

omfang, til gavn for klubbens medlemmer. 

 
Erik Johansen spørger om vi på generalforsamlingen kan 
godkende formandens beretning og paragraf 8. 
 
Forsamlingen klapper og hermed godkendt. 
 

Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse 

John Rohde gennemgik regnskabet for 2016/2017, som 
blev godkendt, med et overskud på 22.907,- kr. 
(regnskabet blev udleveret til alle deltagere) 
 

Forelæggelse af budget  John Rohde gennemgik budgettet for 2017/2018 
(budgettet blev udleveret til alle deltagere) 
 
Klubbens leasingforpligtelser blev synliggjort og uddelt 
sammen med budgettet til alle deltagere. 
 
Erik Johansen spørger om vi på generalforsamlingen kan 
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godkende kasserens budget. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

Forslag fra bestyrelsen 
- kontingent reguleringer 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter i 2017/2018: 
 
Prøvemedlemskab :       3.500,- incl. kørekort og kontingent 
Voksne over 25 år :       4.850,- 
Ungseniorer (19-25 år): 2.425,- 
Juniorer (16-18 år):       1.500,- 
Juniorer (under 16 år):     700,- 
Longdistance:                1.700,- 
Fleks:                             1.400,- 
Passive:                            700,- 
Overskab:                         300,- 
Underskab:                       350,- 
  
 
Forsamlingen godkender.   
                                                                                                 

Forslag fra medlemmerne Ingen 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 
(På valg er Kristian Jakobsen, John 
Rohde og Hans Hessellund)  
Kristian Jakobsen og John Rohde 
har valgt at stoppe i bestyrelsen. 
Ligeledes ønsker Daniel Nyegaard 
af personlige årsager, at stoppe i 
bestyrelsen efter 1 år. (Som 
erstatning herfor foreslår 
bestyrelsen valg af Michael Nielsen 
for 1 år)  
Kristian Jakobsen og John Rohde 
modtager ikke genvalg.  
Hans Hessellund modtager genvalg. 
(Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Hans Hessellund samt nyvalg af 
Kristian Hansen og Kasper V. Aas 
Jansen til bestyrelsen og Carsten 
Andersen og Brian Moesgaard som 
suppleanter). 
 

Kristian Hansen og Kasper V. Aas Jansen blev nyvalgt. 
 
Michael Nielsen (Herning) blev valgt som erstatning for 
Daniel Nyegaard. 
 
Hans Hessellund blev genvalgt. 
 
Carsten Andersen blev nyvalgt som suppleant.  
 
Brian Moesgaard blev genvalgt som suppleant. 
 
Bestyrelsen takker Kristian Jakobsen, John Rohde og 
Daniel Nyegaard for godt samarbejde. 

Valg af revisor og revisorsuppleant  
(på valg er Christian Mølsted) 
(Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Christian Mølsted som revisor og 
Niels Jørgen Nielsen som 
revisorsuppleant) 

Christian Mølsted blev genvalgt som revisor. 
 
Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt Kristian Jakobsen uddelte pokaler og gavekort til årets 
klubmestre og til årets klub mand/spiller. Ikke alle 
klubmestre var fremmødt. Daniel Nyegaard, Bodil Jensen 
og AnneMarie Kristensen fik sine overrakt. Charlotte 
Strand, Birger Madsen og Preben Strand var ikke 
fremmødt. 
Order og Merit gik til Morten Skaarup (ikke fremmødt) 
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med 4100 Point som nr.1 i A og til Johnni Galsgaard med 
63 point som nr.1 i B 
 
Årets klub mand/spiller 2017 blev Bent Keller Kristensen 
som altid møder op når der skal laves noget – om det er på 
Gården, ved boldopsamling, arbejdsdage, uge 30 eller 
hvad der ellers er på programmet så er han der altid med 
godt humør og han er i den grad behagelig at omgås. 
Bent modtog 3 fl. vin og pokalen. 
 
Bent Keller : ønsker badekar til rengøring af golfvogne 
 
Birgit Ry : ønsker kompressor og luftpistol ved 
bagrummene 
 
Erik Krog : ønsker lavere klipning omkring greens 
 
Hans Hessellund : ønsker flipover til ris og ros, som den 
kommende bestyrelse kan arbejde med 
 
Erik Johansen afsluttede generalforsamlingen som dirigent 
og gav ordet til Kristian Jakobsen. 
 
Kristian Jakobsen afsluttede generalforsamlingen med 
disse ord:  
Jeg vil gerne som afslutning på 3 spændende år sige tak 

for alt, hvad jeg har oplevet i mit virke som formand. Der 

har været nok at se til, i den tid der er gået, men jeg er 

også på egne samt bestyrelsens vegne lidt stolt af det vi 

har fået gennemført. Nu er tiden kommet, hvor nye friske 

kræfter skal til, så derfor ønsker jeg det bedste for både 

klub, ansatte og bestyrelse. Der er masser af udfordringer 

også i fremtiden, men jeg føler, at denne klub altid har 

bevaret begge ben på jorden, selv i disse fusionstider, men 

det kræver sammenhold, tilgang, og rettidig omhu hele 

vejen rundt. 

Tak til Erik for en velgennemført generalforsamling, og 

tak til alle deltagere fordi i mødte op iaften. 

 
 
Kristian Jakobsen  Jan Christensen  John Rohde  
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Brita Heesgaard  Hans Hessellund                 Daniel Nyegaard               Michael Nielsen  
 
______________ _______________ ________________ ______________ 
 
 
 
Erik Johansen  
 
______________ 
       Dirigent 


