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Aabenraa Golfkub 
Referat fra den Ordinære Generalforsamling 

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19:00 i Klubhuset 
  
  
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1)   Valg af dirigent 
2)   Udpegning af stemmetællere 
3)   Formandens beretning 
4)   Fremlæggelse af regnskab 
5)   Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent 
6)   Forslag fra bestyrelsen 
8)   Forslag fra medlemmerne 
7)   Valg til bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er:  
Jonna Andersen (modtager genvalg) 
Ole Højen (modtager genvalg) 
N. Preben Pedersen (udtrådt af bestyrelsen) 
Henrik Thykjær (modtager ikke genvalg) 

 
8)   Valg af suppleanter   

På valg er: 
1. suppleant Mette Lillebæk (modtager genvalg) 
2. suppleant Peter Riggelsen (modtager genvalg) 

 
9)    Valg af revisor  
 
10)  Eventuelt 
 
 
Antal stemmeberettigede fremmødte medlemmer: 

• 117 stemmeberettigede 
• 1 passiv ikke stemmeberettiget 
• 0 fuldmagter 

 
 
 
Ad 1 
Forslag: Jens Jepsen 
Jens Jepsen valgt 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Ad 2 
Ingen afstemning 
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Ad 3 
Jonna Andersen forelagde bestyrelsens beretning – se separat afsnit sidst i vedlagte dokument. 
 
Forsamlingen tog med applaus beretningen til efterretning. 
 
Ad 4 
Ole Højen forelagde foreningens regnskab.  
 
Efter forelæggelsen åbnede dirigenten for debat af regnskabet.  
 
Herunder gengives dele af debatten: 
 

• Anden gæld – forskellige kreditorer, der har været forbigående hen over årsskiftet 
• Deposita på leasingaftale – et tilgodehavende man får retur igen 
• Tilgodehavende kontingent er bogført i det regnskabsår, de hører til 
• Der var spørgsmål til ekstra momsrefusion ifbm gavegivere, hvilket blev opnået, hvilket 

fortsættes i 2019 
• Spørgsmål til kontingenter og i forhold til Toftlund 
• Spørgsmål til medlemstal og udsving i perioden 
• Proshoppen har givet overskud på ca. Kr. 48.000 

 
Regnskabet blev efter debatten taget under afstemning. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 5 
Ole Højen forelagde bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af kontingent indeværende år.  
 
Forslag til nye kontingentsatser for 2019: 
 

  2018 2019 
Senior 5800 6100 
Ynglinge 2875 3000 
Junior 1250 1500 
Hverdags Flex 4275 4300 

Langdistance senior 2500 2700 

Ynglinge (L) 1250 1350 
Junior (L)   750   800 
Flex 2250 2300 
Prøvemedlemsskab    500   500 
Passive   750   800 
Puslinge - 1000 

Studenter ynglinge/senior -50% -50% 
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Efter forelæggelsen åbnede dirigenten for debat af budget og forslag til fastsættelse af 
kontingentsatser.  
 
Herunder gengives dele af debatten: 
 

• Personaleudgifter stiger (Greenkeeper personale) 
• Spørgsmål til differentieret merpris på de forskellige kategorier 
• Greenfee gæster – kan vi have sommergreens året rundt – tages med i bestyrelsen for 

yderligere drøftelse 
• Er der ”venskabsklubber” på vej, der er ikke nok interesseret i naboklubber 
• Vil baneejerne gøre noget ekstra for økonomien i forhold til klubben 
• Baneejerne står fuldt ud bag klubben 
• Er det muligt at nedsætte greenfee beløb på specielle tidspunkter, eks. som i uge 29 
• Kan der laves kampagneuge eks speedweek som på andre baner – forslag til bestyrelsen 
• Kan der laves greenfee tilbud feks op imod helligdage – forslag til bestyrelsen 
• Kommentar til kontingentstigning – endeligt forslag kommer ifbm budgetlægning 

 
Efter debatten forespurgte dirigenten om der var debatterende der ønskede at fremsætte 
ændringsforslag til det foreliggende forslag fra bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet. 
 
 
Forslag til kontingentfastsættelse blev efter debatten taget under afstemning. 
 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt. 
   
Ad 6. 
 
Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag ti ændring af klubbens vedtægter. 
 
Efter forelæggelsen åbnede dirigenten for debat af bestyrelsens forslag til ændring af klubbens 
vedtægter. 
 
Herunder gengives dele af debatten: 
 

• Begrundelse for at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer er, at der pt er 7 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  

• Vigtigt at der er relationer mellem udvalg til bestyrelsen 
• Er problemet det, at der mangler mulige bestyrelsesmedlems-kandidater 
• Skal der stemmes om dette 
• Det kan ikke endeligt vedtages i aften pga af der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer 

tilsted. Dette skal afgøres på en ny generalforsamling (ekstraordinær generalforsamling) 
 
Der var mødt 117 stemmeberettigede til generalforsamlingen. 
 
I henhold til vedtægternes § 7 stk. 4. skal forslag til ændring af vedtægter vedtages af en forsamling 
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med 2/3-dele af de mødte stemmeberettigedes tilslutning og mindst 2/3-dele af alle 
stemmeberettigede medlemmer skal være til stede eller repræsenteret på forsamlingen. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at dette ikke var tilfældet. 
 
Men gennemføres afstemning trods dette, og stemmer mindst 2/3-dele af de mødte for forslagets 
vedtagelse, kan klubben vælge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget 
kan vedtages med et kvalificeret flertal på 2/3-dele af de fremmødte stemmeberettigede. 
 
Dirigenten valgte på baggrund heraf at gennemføre en afstemning ved håndsoprækning. 
 
2/3-dele af 117 svarer til 78 stemmer. 
 
16 medlemmer, der stemte nej til forslaget. 
 
dirigenten konstaterede at minimum 79 stemmer stemte ja til forslaget, hvorfor dirigenten 
konstaterede, at forslaget var foreløbigt vedtaget betinget af fornyet vedtagelse på en formentligt 
kommende ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ad 7 
 
Til 4 vakante poster i bestyrelsen blev følgende foreslået af bestyrelsen:  
 
Jonna Andersen 
Ole Højen 
Palle Christensen 
Torben Petersen 
 
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at komme med yderligere forslag, der var ikke andre forslag, 
hvorfor dirigenten konstaterede at de foreslåede var valgt. 
 
Ad 8 
 
Til 4 vakante poster som suppleanter til bestyrelsen blev følgende foreslået af bestyrelsen:  
 
Mette Lillebæk 
Peter Riggelsen 
 
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at komme med yderligere forslag, der var ikke andre forslag, 
hvorfor dirigenten konstaterede at de foreslåede var valgt. 
 
Ad 9 
Som revisor for klubben blev følgende foreslået:  
 
EY 
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at komme med yderligere forslag, der var ikke andre forslag, 
hvorfor dirigenten konstaterede at EY var valgt som klubbens revisor det kommende år. 
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Eventuelt 
 
Dirigenten åbnede for debat under punktet. 
 
Lone Mikalski informeret omkring turneringer – de ligger klar pr. dags dato i Golfbox. 
Order of Merrit: 3. plads Søren Frosch, 2. Plads Keld Jessen Hansen, 1. plads Mads Meiland. 
 
Greenkeeper svarer på spørgsmål om forskelligt omkring banestatus  

- Forbedring af vintergreens. 
- helårs åbent på sommergreens: kan ikke svare sig økonomisk eller plejemæssigt.  
- Snak omkring tee-steder og placeringer.  
- Ny plejeplan for vintergreens for 2019.  
- Spørgsmål til klippemaskiner og robotklipning og planer. 

 
Marente Andersen – Pink Cup – vi får VIP-turnering den 3. maj og landsfinalen til september. 
 
Nye golfregler – der kommer regel- og informationsmøde – det informeres snarest om et tidspunkt 
ligesom klubben har nogle letlæste foldere om de nye regler. 
 
Da debatten døde ud, konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt, hvorefter han nedlagde 
hvervet som dirigent for forsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
(Referent: JTC) 
	


