
 

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN  

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdt 
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.45 på Smedegården i Lem 
(Mødet blev flyttet til Smedegården på grund af Corona restriktioner) 
 
Der var mødt 40 medlemmer op til generalforsamlingen. 
 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent. 

Beslutning: Inger Marie Andersen. 

 

2. A. 
Generalforsamlingen skal beslutte om Dejbjerg Golf Klubs bestyrelse skal 
bemyndiges til at anlægge to retssager mod Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS 
og Stubkjær Skovselskab ApS. 
 
Sagen mod Skovselskabet Skov-Sam Holding drejer sig om, at selskabet: 
2.1. Skal anerkende, at det købstilbud på 2.755.000, - kr., som Dejbjerg Golf Klub 
fik den 06.07.2018 vedr. køb af de 19,17 ha. jord, som klubben lejer i Dejbjerg 
Plantage, er ugyldigt. 
2.2. Skal fremsætte nyt tilbud til klubben om køb af arealet for 1.700.000, - kr. i 
overensstemmelse med forkøbsretten i jordlejekontrakten fra 2005. 
 
Sagen mod Stubkjær Skovselskab drejer sig om, at selskabet: 
2.3. Skal nedsætte lejen til årligt 42.500, - kr. fra d. 01.01.2020 at regne. 
Nuværende leje er ca. 73.000, - kr. 
2.4. Skal tilbagebetale den for meget betalte leje fra d. 01.01.2020 at regne. 
 
 
B. 
Generalforsamlingen skal beslutte, om bestyrelsen skal have følgende 
bemyndigelser: 
2.5. Bestyrelsen bemyndiges til at måtte købe det lejede areal til den vurderede pris 
på 1.700.000, - kr.  
2.6. Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at få købet finansieret på en 
hensigtsmæssig måde – gerne med inddragelse af medlemmerne. 
 

Se yderligere information i Bilag 1 – Beskrivelse af forløbet, udarbejdet af en 
arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen 



 

Referat: 
1: Kurt startede med at fortælle om starten på denne sag og uddybede det 

fremsendte matr. 

 

2: Leo Simonsen spurgte om risikoen ved anlæggelse af en retssag: 

  -      Vi har 45.000 kr. tilbage af vores retshjælp til den første sag (køb), hvis vi 

taber sagen er risikoen, at vi kan komme til at betale 150.000 kr. 

  -      Ved sag 2 (lejen) har vi fået bevilget retshjælp igen til denne sag, i alt 

125.000, så der er der ingen risiko ved tab af sagen (5.000 kr. i selvrisiko) 

 

3: Poul Erik spurgte om skøde på klubhuset 

  -      Ja, klubhuset ligger på eget jord, derfor ikke en del af sagen. 

 

4: Erik Peetz spurgte om, vinder vi retssag 1, falder retssag 2 så væk. 

  -      Nej, hvis vi vinder sag 1 om jordkøb, er det vores overbevisning af vi betaler 

for meget i leje af jorden. 

 

5:  Godkendt af vi kunne stemme ved håndsoprækning 

 

6:  Afstemning om 2.A - Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at 
anlægge de to retsager, meget stort flertal 
 

7:  Afstemning om 2.B - Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, at købe 

arealet til den vurderede pris og at finde en hensigtsmæssig finansierings måde, 

meget stort flertal 

 

8:  Vedr. evt. køb af jorden - der er forskellige muligheder bl.a.  

  -   folkeaktier 

  -   pengeinstitutter  

  -   kreditforeninger 

  -   6 - 8 person som indskyder et større beløb i selskabsform (evt. til 2% rente) 

 

 



 

 

3. Vedtægtsændring.  

Vi er fra Midt- og Vestjyllands Politiet blevet bedt om at indsætte en tilføjelse i vores 
vedtægter i forbindelse med vores alkoholbevilling. 

Bestyrelsen indstiller derfor, at der under § 13 Bestyrelsens kompetence tilføjes et 
punkt 13.6 ”At foreningen ikke lader sig finansiere af nogen der fremstiller eller 
engrosforhandler drikkevarer”.  

Beslutning: Vedtægtsændringen blev godkendt. 

 

4. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 

På bestyrelsens vegne 
 
Inger Marie Andersen Peder Bro Iversen 
Formand  Næstformand 
 

 

 

  



 

Bilag 1: 

Hvad drejer sagen sig om? 

• I forbindelse med Skovselskabet Skov-Sams (Hedeselskabets) salg af Dejbjerg 
Plantage til Stubkjær Skovselskab (Stubkjær) fik Dejbjerg Golf Klub i henhold til 
vores forkøbsret tilbudt at købe det areal, som vi lejer i plantagen, for 2.755.000 kr. 

• Golfklubben afslog at købe til den anførte pris, som vi vurderede til at være alt for 
høj. Vi bestred samtidigt, at klausulen om forkøbsret var indfriet. 

• Golfklubben fik gennem Retten i Herning foretaget en uvildig vurdering af jorden. 
Prisen for jorden blev sat til 1.700.000 kr. 

• Golfklubben tilbød at overtage det lejede areal for den vurderede pris. Det blev 
afslået. 

• Hvis klubben ønsker at få mulighed for at overtage arealet, skal der anlægges en 
retssag mod Hedeselskabet, og klubben har søgt og fået retshjælp gennem Dansk 
Golf Union. For at styrke sagen anbefaler advokaten, at der sideløbende rejses en 
sag mod Stubkjær om lejenedsættelse. 
 
Et udvalg bestående af: Leo Sørensen, Knud Hougaard Klausen, Preben 
Knudsgaard og Kurt Dalgaard har i samarbejde med advokat Paul Johansen 
arbejdet med sagen om købet af den lejede jord i Dejbjerg Plantage i hele perioden 
siden juli 2018. 
 
Udvalget vil stærkt anbefale, at Dejbjerg Golf Klub går ind i de to retssager, da det 
er vores opfattelse, at klubben står meget stærkt i de to sager. 
Den vigtigste sag er sagen mod Hedeselskabet om retten til at købe jorden for den 
vurderede pris på 1.700.000,- kr. Her har Paul Johansen i forbindelse med den 
isolerede bevisoptagelse vedr. vurdering af jorden fremført en del argumenter, som 
ikke er blevet imødegået af modparterne. Modparternes argumenter derimod står 
ikke så stærkt, hvilket også ses af, at Retten i Herning i første omgang dømte til 
klubbens fordel.  
Det er udvalgets opfattelse, at den chance vi nu har for at købe jorden ikke må 
forpasses, den kommer sandsynligvis ikke igen – i alt fald ikke til den pris. 
Den økonomiske risiko for klubben er minimal, da vi har fået bevilget retshjælp til de 
to sager.  
Det er ligeledes udvalgets opfattelse, at det ikke vil være noget problem at 
finansiere købet ved medlemmernes hjælp. 
 
Indkaldelsen skal/bør indeholde følgende to punkter: 
 
A. 
Generalforsamlingen skal beslutte om Dejbjerg Golf Klubs bestyrelse skal 
bemyndiges til at anlægge to retssager mod Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS 
og Stubkjær Skovselskab ApS. 
 
Sagen mod Skovselskabet Skov-Sam Holding drejer sig om, at selskabet: 
1. Skal anerkende, at det købstilbud på 2.755.000,- kr., som Dejbjerg Golf Klub fik 
den 06.07.2018 vedr. køb af de 19,17 ha. jord, som klubben lejer i Dejbjerg 
Plantage, er ugyldigt. 



 

2. Skal fremsætte nyt tilbud til klubben om køb af arealet for 
1.700.000,- kr. i overensstemmelse med forkøbsretten i jordlejekontrakten fra 2005. 
 
Sagen mod Stubkjær Skovselskab drejer sig om, at selskabet: 
1. Skal nedsætte lejen til årligt 42.500,- kr. fra d. 01.01.2020 at regne. Nuværende 
leje er ca. 73.000,- kr. 
2. Skal tilbagebetale den for meget betalte leje fra d. 01.01.2020 at regne. 
 
B. 
Generalforsamlingen skal beslutte, om bestyrelsen skal have følgende 
bemyndigelser: 
Bestyrelsen bemyndiges til at måtte købe det lejede areal til den vurderede pris på 
1.700.000,- kr.  
Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at få købet finansieret på en hensigtsmæssig 
måde – gerne med inddragelse af medlemmerne. 
 
 
Bilag 
 
Beskrivelse af baggrunden for de to sagsanlæg: 
 
Det hele startede i november 2017, hvor Hedeselskabet satte Dejbjerg Plantage til 
salg.  
Det er nemlig sådan, at en del af vores bane ligger på lejet areal i Dejbjerg 
Plantage.  
 
Det lejede areal omfatter: Sidste halvdel af hul 1 (fra knækket). Hul 10: Greenen. 
Hul 11: Teesteds området og området ved green (alt nord for bækken). Hele hul 12, 
13, 14, 15 og 16. Hul 17: Teesteds området. I alt 0,84 ha + 18,33 ha = 19,17 ha. 
(Svarende til i alt ca. 6 huller). 
Den årlige leje udgør for øjeblikket ca. 73.000,- kr., der pristalsreguleres løbende, 
og lejekontrakten er uopsigelig fra udlejers side indtil 2035, men kan opsiges fra 
lejers side med 6 måneders varsel. 
 
I lejekontrakten har vi en forkøbsret til det lejede areal ved et eventuelt salg til en 
pris, som sælgeren kan dokumentere at kunne få fra anden side.  
 
Da Plantagen blev solgt i juli 2018 fik vi tilbud om at købe det lejede areal til en 
samlet pris på 2.755.000,- kr. – den pris som Hedeselskabet og Stubkjær var blevet 
enige om specifikt at sætte på arealet.  
 
Den 26. juli 2018 holdt vi derfor en ekstraordinær generalforsamling, som 
resulterede i følgende svar til køber og sælger:  
Dejbjerg Golf Klub er meget interesseret i at købe det lejede areal, men på grund af 
den voldsomt høje hektar-pris er vi nødt til at sige nej til det fremsatte købstilbud. Vi 
vil dog samtidigt anfægte og bestride, at der er tale om et reelt købstilbud, da 
hektar-prisen for det lejede areal er mere end dobbelt så høj som den 
gennemsnitlige pris for hele plantagen. Vi mener, at forkøbsretten har som 



 

forudsætning, at købesummen skal svare til det lejede areals 
handelsværdi. Efter kontrakten skal handelsværdien fastsættes i en handel med en 
tredjemand med modsatrettede interesser, da man jo derved får fastlagt den reelle 
handelspris.  
I den aktuelle handel, hvor arealet indgår i en samlet handel om hele plantagen, 
mener vi ikke, at man kan sige, at den fastsatte pris er fremkommet på den 
pågældende måde, da parterne ikke har modsat rettede interesser i den måde 
købesummen fordeles, hvorfor der er mulighed for en vilkårlig fastsættelse, så 
forkøbsretten gøres illusorisk.  
Prisen på jord i Dejbjerg, som ikke kan dyrkes som landbrugsjord, og hvor der heller 
ikke er EU- betalingsrettigheder på, vil højst kunne andrage 70.000 kr. pr. hektar.  
Hvis der ikke opnås en endog væsentlig ændret værdiansættelse ned til 
ovennævnte størrelsesorden med udløsning af forkøbsretten, forbeholder vi os, 
som anført, at anfægte og bestride den skete værdiansættelse. 
I september 2018 søgte vi i samarbejde med advokat Paul Johansen om og fik 
retshjælpsdækning fra DIF og DGI’s forsikringsselskab til iværksættelse af det, der 
hedder isoleret bevisoptagelse gennem Retten til vurdering af jorden. 
Efter flere usaglige indsigelser fra Hedeselskabet og Stubkjær kom den endelige 
rapport fra syns- og skønsmændene i oktober 2019. I rapporten sættes den 
samlede pris for jorden til 1.700.000,- kr.  
I januar 2020 afsiger Retten i Herning kendelse om, at vores modparter skal betale 
alle omkostninger ved den isolerede bevisoptagelse. Denne kendelse bliver dog 
anket til Landsretten, som mener, at fordelingen af omkostninger skal afvente en 
eventuel retssag. Hver part skal derfor i første omgang betale egne omkostninger. 
D. 15. januar 2020 skriver Paul Johansen til modparterne og foreslår, at vi får lov at 
købe jorden til den pris, syns- og skønsmændene har fastsat. Dette afvises af 
begge parters advokater. 
 
Den 03.07.2020 får Paul Johansen efter ansøgning tilsagn om retshjælp til at føre 
sag mod Stubkjær Skovselskab om lejenedsættelse.  
Det er Paul Johansens vurdering, at vi med fordel kan rejse denne sag mod 
Stubkjær samtidigt med sagen mod Hedeselskabet om forkøbsretten. 
Baggrunden for påstanden om lejenedsættelse er, at Stubkjær undervejs i forløbet 
flere gange har anført, at de har et forrentningskrav på 2,5% af det lejedes værdi. 
Da denne værdi nu af syns- og skønsmændene er sat til 1.700.000,- kr. skal den 
årlige leje være 42.500,- kr. i stedet for de 73.000,- kr.  
 
 
 


