
REFERAT FRA ORDINAÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. MARTS 

2019  

 

Antal deltagere: Ca. 110 medlemmer mødte op. 

Kurt Dalgaard bød velkommen og orienterede om, at der var en øl/vand til de fremmødte. Omgangen 

var sponsoreret af Carlsberg. 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

Referat: 

Bestyrelsen foreslår Lars Elkjær Nielsen. 

Lars blev valgt.  

Lars konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Leo Simonsen og Vagn Kristensen blev valgt til stemmetællere. 

 

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

Beretningen er sammen med udvalgenes beretninger lagt ud på hjemmesiden før generalforsamlingen. 

Bemærkninger til bestyrelsens beretning: 

Erik Peetz:  

Omkring at købe jordarealet på bagni. Det ville være godt, hvis vi kunne få prisen ned på 75.000 kr. pr. 

hektar. Erik vil opfordre til, at hvis klubben kan få prisen ned på 75.000 kr., så skal vi komme med et 

mod bud på, at medkøbe jorden helt ud til Bundsbækvej. Der ville så være plads til 2 ekstra huller. På 

den måde ville der være plads til, at et hul kunne tages ud til reparation. Opfordringen er, at vi får købt 

arealet til en rigtig pris.  

Kurt orienterede om hvilke scenarier der evt. kan opstå. Hvis vi får muligheden for køb eller forhandling, 

skal der være en ekstra ordinær generalforsamling. 

Der var ikke yderligere kommentarer. 

 

Udvalgenes beretning: 

Orientering fra PR-udvalget, Frits Christensen – beretningen lægges på hjemmesiden sammen med de 

øvrige udvalgsberetninger.  

Bemærkninger til udvalgenes beretninger: 

Baneudvalget: 

Poul Erik Knudsen: 

Der er forsvundet 2 træer på hul 9, kommer der så nye bunkers denne gang også?  

Jens Peder Jespersen: Træerne skulle have været flyttet over mellem hul 8 og 9, men træernes tilstand 

var for dårlige til at kunne plantes   andet steds. 

Ingen bemærkninger til begynderudvalget, juniorudvalget, sportsudvalget eller turneringsudvalget. 



 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Årsrapporten er lagt på hjemmesiden og udleveret på generalforsamlingen. 

Bemærkninger til regnskabet: 

Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM) gennemgår udvalgte elementer i årsrapporten.  

Carsten Lauridsen:  

Hvorfor har man tilbageført afskrivninger i pengestrømsanalysen. 

HPM: Fordi afskrivninger ikke kræver kontanter, det er ikke penge, vi er kommet af med i år. 

Erik Peetz:  

Differencen mellem indtægter og udgifter for udlejning af golfbiler, viser en forholdsvis lille indtjening – 

kunne vi evt. sætte lejeudgiften op? 

HPM: Der er i 2018 sat nye batterier i udlejningsbilerne, det er kun hvert 4. år vi har denne udgift, så 

umiddelbart har bestyrelsen ikke vurderet det nødvendigt at forhøje lejeudgiften. 

Beth Lund Hansen:  

Hvad er det for maskiner, der er købt til banen? 

HPM: Minigraver, Vertikalskærer (deler græsset så det kan brede sig), Vertidrain (til at prikke med på 

fairway), Topdresser (kan fordele sand jævnt på fairway), Singleklipper (greenklipper)og Boldopsamler. 

Erik Peetz:  

Er der tilskud fra kommunen? 

HPM: Der er lokale- og medlemstilskud kan ses på side 10 i årsrapporten. 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Forelæggelse af budget for 2019 og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud. 

Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent for alle medlemsgrupper. 

Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales indskud. 

Referat: 

Budgetudkastet udleveres på generalforsamlingen. Budgettet skal ikke godkendes.  

HPM gennemgår hovedtallene i budgettet. 

Der er ingen bemærkninger til budgettet. 

Medlemskontingentet blev godkendt. 

 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

Referat: 

Der er ingen forslag. 

 

6. Behandling af forslag fra medlemmerne. 



Referat: 

Der er ingen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 

     Kurt Dalgaard – modtager ikke genvalg 

     Hanne Pliniussen – modtager ikke genvalg 

     Hans Peter Ø. Mikkelsen – modtager genvalg 

     Inger Marie Andersen – modtager genvalg 

 

Lars Elkjær gennemgår reglerne for valget. 

Følgende kandidater er stillet op: 

• Hans Peter Ø. Mikkelsen - 98 

• Inger Marie Andersen - 105 

• Carsten Lauridsen - 103 

• Erik Byskov - 70 

• Per Strandbygaard - 40 

Valgt til bestyrelsen: Hans Peter, Carsten, Erik og Inger Marie. 

 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

Nuværende er Erik Byskov Larsen 

Valgt til suppleant: 

Per Strandbygaard blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern. 

Valg af revisor: 

Partner Revision, Skjern er genvalgt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at finde en revisor suppleant, hvis det bliver relevant. 

 

10. Eventuelt. 

Referat: 

Tak for indsatsen til Kurt Dalgaard og Hanne Pliniussen.  

Reklame for oprydningsdagen – husk at tilmelde jer. 

Preben Knudsgaard giver en opfordring til alle, om at forhøre sig hos Birthe Byskov og Anne-Mette 

Mortensen omkring den nye Cafegruppe. Der er ønske om en forholdsvis stor gruppe, så presset ikke 

bliver for stort på den enkelte. Birthe og Anne-Mette sendte en liste rundt, så der var mulighed for at 

vise interesse. Der bliver holdt et orienteringsmøde og sørget for nødvendig oplæring. Interesserede 

som ikke deltog i generalforsamlingen kan altid tage kontakt til Birthe og Anne-Mette. 

Solveig og hendes søster Helle som skal være i køkkenet i caféen, hilste på. 



Knud Hougaard orienterer om, hvad det betyder for kontoret, når medlemmerne ikke betaler via 

betalingsservice. Det er lettere for klubbens administration, og samtidig spares der penge til Nets, når 

medlemmerne betaler via betalingsservice. Der kan fås en vejledning til tilmelding på kontoret. 

Kundenummeret er vores medlemsnummer uden 19- (klubnummeret) foran. 

Åbningstider i caféen bliver fra kl. 12 – 18 i april og vil blive udvidet løbende hen over sommeren. Der vil 

være åbent ved behov. Det er altid en god idé, at lave en aftale i caféen inden man går ud, hvis man 

ønsker at spise efter runden. 

Erik Peetz: Kommentar om størrelse og placering af skiltet fra Handelsbanken. 

Kurt takkede af som formand. 

  

Dejbjerg, den 13. marts 2019 

 

Lars Elkjær Nielsen 

Dirigent 

  

Efter generalforsamlingen blev der traditionen tro serveret stuvet hvidkål og frikadeller.  

 


