
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 17. MARTS 2022 

Ordinær generalforsamling indkaldes 
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset i Dejbjerg 

73 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

Kurt Dalgaard blev valgt. 

Valgt til stemmetællere: Leo Simonsen, Niels Bruun og Carl Erik Pedersen. 

 

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

Beretningen ligger på klubbens hjemmeside. 

Kurt Dalgaard orienterer om sagen med jorden, som vi lejer af skovens ejer. 

Leif Simonsen fortæller om forbedringer og nyt på banen. 

 Spørgsmål: 

 Hybridbaner/-græs vil det kunne være et alternativ på teesteder?  
Det fungerer ikke så godt, da væksten ikke er hurtig nok og derfor ikke kønt at se på. Andre 
klubber går fra det igen. 
 
Hul 10, kunne man ændre så bolden nemmer kunne findes, når den løber over green? 
Der arbejdes med en sigte pæl, da det er svært at vurdere, hvor den er løbet hen på 
bagsiden. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport/regnskab til godkendelse. 

Hans Peter gennemgår regnskabet. Årsrapporten ligger på klubbens hjemmeside. 

 Spørgsmål: 

 Hvorfor at lokale og medlemstilskud faldet fra 2020 til 2021? 
 Klubben har fået tilskud på baggrund af et estimat på greefee gæster, endelig opgørelse er 

bogført i forskudt regnskabsår.  
  

Har vi midler til at købe jorden på bagni? 
 Hvis vi vinder sagen, og jorden kan købes til 1,7 mill., kan vi finansiere det, med de midler vi 

har til rådighed. 
 
 Hvad er vores gæld – det ser ud som om gældsforpligtigelsen er øget, hvis ikke vi havde fået 

penge fra Rahbek Fonden? 
 Der er noget A-skat og moms som har været udsat pga. Corona i 2020. Derfor kan det være 

svært at gennemskue gældsforpligtigelsens udvikling. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Forelæggelse af budget for 2022 og fastlæggelse af indskud og kontingent. 

Hans Peter forelægger budgettet for 2022.  



 

Der lægges fra bestyrelsen op til at der ikke skal ske ændring i kontingentet og indskub. 

 Spørgsmål: 

 Hvad er årets investeringer? 
 Maskiner til greenkeepergården. 
 
 Erik Peets: 

Hvordan kan vi skaffe penge til klubben, så vi kan formindske vores gæld? 
 
Erik foreslår at kontingentet på fleks-medlemskab hæves fra 1.000 kr. til 1.500 kr.  
Fleks-medlemskab fastholdes på 1.000 kr. 
 
Erik foreslår at greenfee i uge 29 ændres fra 50 kr. til 100 kr. 
Det er besluttet i bestyrelsen, at der skal ændres på greenfee i uge 29. 
 
Erik foreslår at lave en Fond til anlæg og investeringer f.eks. til køb af jorden på bagni. Det er 
ikke midler som bestyrelsen kan beslutte hvad skal bruges til.  
Det forventes at lave en indsamling blandt klubbens medlemmer efter Ligningslovens §8, og 
at det vil komme i anvendelse i løbet af 2022. 

 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

• Vedtægtsændringer (se teksten nedenfor) 

Ændringsforslag 1 – Vedtaget 

Ændringsforslag 2 – Vedtaget  

Ændringsforslag 3 – Vedtaget  

 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslag indsendt til bestyrelsen senest den 1. februar 
2022. 

• Vores bygning med skabe og garage forlænges (tilbygning) med ca. 12 m.  
Forslaget er stillet af Stefan Jensen. 

Stefan orienterer om, at forslaget er opstillet på grund af, at der er mange ting opmagasineret i 
garagen. Forslaget er til når der er økonomi til det. 

Bestyrelsen tager det med i deres fremtidige 5/10 års plan. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: 
Frits Christensen – villig til genvalg 
Peder Bro Iversen – villig til genvalg 
Jens Peder Jespersen – ikke villig til genvalg 
 
Forslag: 
Frits Christensen – 59 stemmer 
Peder Bro Iversen – 69 stemmer 
Ulla Simonsen – 47 stemmer 
Martin Fredskilde – 35 stemmer 
 
Valgt er Peder, Frits og Ulla 

  



 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
På valg er: 
Vakant 

Forslag: 

Karl Ole Nørgaard – Karl Ole er valgt. 

 

9. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern. 

Partner Revision er genvalgt. 

 

10. Valg af revisorsuppleant. 

Der vælges ikke en suppleant. 

 

11. Eventuelt 

Dejbjerg Golf Klub (Sponsorudvalget) har laver aftaler med nedenstående fem firmaer om 
sponsorbeløb til klubben, når klubbens medlemmer benytter firmaernes ydelser. 

• GoEnergi – se flyer i klubben 

• Vestjysk Bank 

• Olieselskabet OK 

• Det faglige hus 

• Vestjyllands forsikring 

 

Leif siger tak til ildsjæle og særligt til Peder, som laver rigtig meget arbejde i klubben. Hvilket er i 
fuld overensstemmelse med Peders arbejdsgiver. 

 

Uddeling af præmier fra Carlsberg Hulspil 2021. 

Single: 

1. præmie Poul Kjærgaard 

2. præmie Anne Johanne Johnsen 

3. præmie Birgit Lørup  

Foursome: 

1. præmie Kis og Las Stefansen 

2. præmie Birgitte Kvist Jensen og Niels Stræde Christiansen 

3. præmie Kirsten og Sigfred Simonsen 

Vindere som ikke var til stede ved generalforsamlingen, kan afhente præmier i klubben. 

 
Dejbjerg den 17. marts 2022  

Dirigent Kurt Dalgaard  

  



 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring – pkt. 5. 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 

8.2 nuværende: 

Ordinær generalforsamling afholdes i Ringkøbing-Skjern Kommune hvert år inden udgangen af marts 

måned. 

8.2 ny: 

Ordinær generalforsamling afholdes i Ringkøbing-Skjern Kommune hvert år inden udgangen af marts 

måned. Der er mulighed for digital afholdelse af generalforsamlingen med digital stemmeafgivelse, såfremt 

bestyrelsen finder det formålstjenesteligt.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 2 

11.2 nuværende: 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og 

indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 

generalforsamling.  

11.2 ny: 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og 

indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 

generalforsamling. Der er mulighed for digital afholdelse af generalforsamlingen med digital 

stemmeafgivelse, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenesteligt.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 3 

8.6 nuværende: 

Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lovgivning er myndige, har 

stemmeret med hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer, der 

opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender 

gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun 

medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben. 

8.6 ny: 

Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lovgivning er myndige, har 

stemmeret med hver én stemme. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved brevstemme. 

Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i 

klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). 

Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben. 

 

8.6.1 For stemmeafgivelse ved brevstemme gælder følgende:  

1. Brevstemmer skal indleveres til bestyrelsen senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

2. Brevstemmer skal tydeligt oplyse medlemmets fulde navn og medlemsnummer, samt tydeligt 

oplyse hvilke forslag på dagsorden der ønskes stemme afgivet til og hvorledes stemmer ønskes 

afgivet.  

3. Der kan ikke afgives stemme til punkter der ikke fremgår af dagsorden for generalforsamlingen. 

 


