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Referat fra generalforsamling mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00 

  
1. Formandens beretning 

 
 

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

Formand Inger Marie Andersen fremlagde bestyrelsens beretning 
 
Den tidligere formand Kurt gennemgik det mulig jordkøb på golfbanen, hvor vi i dag betaler 71.000,- i leje pr. år. Vi 
har forkøbsret på de 20 ha. 
  
Plantagen blev solgt i juli 2018, pris: 2.755.000,- hvilket vi syntes var en høj pris, så derfor blev der afholdt en 
ekstraordinærgeneralforsamling, hvor der enstemmigt blev sagt nej til købet. Den korrekte pris bude ligge på ca. 
1.500.000,-. Vi har herefter fået hjælp fra advokat Paul Johansen som har indgivet en klage. En uvildig vurdering 
fandt frem til en pris på 1.700.000, men sagen er nu anket og hvis der skal tages yderligere stilling til ovenstående, vil 
der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
 
  
3. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport/regnskab til godkendelse.  

Hans Peter Ø. Mikkelsen fremlagde årsregnskabet for 2019 

• Årets overskud på 343.865,- anses for at være tilfredsstillende. 

• En tilbagegang i greenfee-indtægter på kr. 80.000 hvor vejret nok har en del af skylden. 

• Investeringer på alarm samt anlæg har desuden været nødvendig som ikke var budgetteret. 

• Overskud shoppen på 132.000,- 

• Der budgetteres med et overskud på kr. 375.000,- i 2020. 

Kommentarer: 

• Det stilles spørgsmål til forhøjet markedsføringsudgifter på 75.000,- ? 
Formand for PR udvalget gav forklaring at der er blevet brugt ekstraordinært flere penge på at markedsføre 
klubben og restauranten da vi i foråret valgte selv at overtage restauranten.  

 
Der stilles spørgsmålstegn ved hvorfor overskuddet betragtes som tilfredsstillende, da man på trods af øget indtægt 
på sponsorer kr. 70.000,- og alligevel et mindre overskud en forventet? 

• Grunden er primært ekstra udgifter til indkøb af nye maskiner (ikke budgetter)  

• Ekstraordinære udgifter til vedligeholdelses (ikke budgetteret) 

• Regnskabet blev godkendt ved flertals håndsoprækning. 
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4. Forelæggelse af budget for 2020 og fastlæggelse af indskud og kontingent.  

Hans Peter Ø. Mikkelsen forelagde budget - resultat for 2020 forventes til at blive 375.000,-.  

Kontingent stigning på kr. 100,- i 2020 hvilket blev godkendt ved håndsoprækning 

 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.  
Ændring i medlemskab for studerende ændres til unge seniorer og gælder fra 19 år til og med 29 år. 
Vedtægtsændring til pkt. 3.4.1.  
 
Godkendt ved håndsoprækning 
 
 
6. Behandling af forslag fra medlemmerne.  
Rimelighed i aftalen med Skjern Håndbold. Er det rimeligt at elitespiller i Skjern Håndbold får et gratis 
flexmedlemskab i Dejbjerg Golf Klub? Er det rimeligt at bestyrelsen anvender de 2 billetter til Skjern Håndbolds 
hjemmekampe, som klubben har gennem medlemskabet af Red & Green?  
 
Lass Steffansen spurgte bestyrelsen til følgende:  

• Hvad er der af indtægter fra Anders Dahl Cup og hvad er modydelsen for de 12 flex medlemskab? 

• Hvorfor er denne aftale lavet og hvad får vi ud af det? 

• Er det rimeligt at der er 12 personer i Skjern Håndbold der får gratis flex-medlemskab når der er   

• andre frivillige som intet får for deres arbejdet 
 
Tidligere formand Viggo Nielsen forklarede hvordan aftalen var kommet i stand og hvilke fordele den havde for 
Dejbjerg Golfklub 
 
Aftalen med Skjern håndbold blev ikke sat til afstemning, men det blev aftalt at aftalen efterfølgende ville blive 
gennemgået af bestyrelsen 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: Peder Bro Iversen, Jens Peder Jespersen, Frits Christensen – Genvalg 

 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

På valg er: Per Strandbygaard – Genvalg 

 

9. Valg af revisor.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern –  Genvalg 

 

10. Valg af revisorsuppleant – Godkendt 
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11. Eventuelt  

• Knud Hougaard bad medlemmerne om at sørge for betaling af kontingent samt 4-køver da der var en del 
manglende betalinger. - Samtidig en opfordring til at tilmelde sig betalingsservice. 

 
  
 
 
 

 


