
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Dejbjerg Golf Klub 

 

mandag d. 23. april 2018 kl. 19.00 på Golfgården i Dejbjerg 

 

26 medlemmer mødte op til ekstraordinær generalforsamling. 

 

1. Valg af dirigent. 

Referat: Hans Jeppesen blev foreslået og valgt. Hans Jeppesen kunne 

konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

2. Forslag om ændring af klubbens regnskabsår, så det løber fra 1. januar 

til 31. december med en omlægningsperiode fra 1. oktober 2017 til 31. 

december 2017. 

 Referat: Omlægningsperioden er valgt idet lovgivningen gør, at en 

omlægningsperiode maksimalt må være 12 måneder. 

 Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 Der var ingen bemærkninger til ændringsforslaget.  

 

3. Beretning om klubbens virksomhed i omlægningsperioden 

 Referat: Kurt Dalgaard fremlagde bestyrelsen beretning. 

  

I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling står der, at der skal 

aflægges en beretning om klubbens virksomhed i omlægningsperioden. Det vil 

helt sikkert føles meget mangelfuldt for jer, hvis jeg ikke også snakker om det, 

der er sket efter 1. januar. Noget af det vil så også komme med i beretningen ved 

den næste ordinære generalforsamling. 

  

Det første jeg vil nævne, er arbejdet med at få den nye administration til at 

fungere. Jeg vil ikke gå i detaljer, men nøjes med at sige, at der er ydet en 

kæmpe stor indsats af Preben Knudsgaard og Knud Hougaard Klausen med at få 

det hele til at fungere, og vi i bestyrelsen er meget taknemmelige for, at de har 

påtaget sig opgaven. Vi har også en stor tak til Hanne Häggqvist, som meget 

positivt er gået ind i opgaven med at få administrationen til at køre med nye folk 

bag skrivebordet. 

 

Meget kort efter sidste generalforsamling tog vi i bestyrelsen den endelige 

beslutning om at flytte shoppen her over i klubhuset sammen med kontoret. Det 

har været en stor opgave. Jeg vil ikke begynde at nævne navne af frygt for at 

komme til at glemme nogen, men vi er jer alle sammen stor tak skyldig for 

indsatsen.  

 

Der er nu samlet et team til at hjælpe med at køre administrationen og til at 

servicere medlemmer og gæster i klubhuset og shoppen, så nu er vi klar til en 

forrygende sæson med masser af medlemmer og gæster på vores dejlige bane. 

 

I forbindelse med flytningen af shoppen har vi ændret og forenklet nogle ting 

omkring kasseapparat og registrering af køb. I den forbindelse har vi også valgt 

at gå væk fra loyalitetsbonussen på 5% til medlemmerne, da den ikke kan 

håndteres i det nye system. Vi håber på forståelse for dette. 



 

På sidste generalforsamling i november kom det frem, at der var råd i den store 

terrasse her ved klubhuset. Det er nu lykkedes for vores ”bygnings- og 

vedligeholdelses team” at få sponsoreret nyt træ og at få lavet en ny terrasse. 

Flot arbejde – stor tak til teamet. 

 

Der arbejdes med at få løst problemerne med vand på banen. Greenkeeperne 

laver forskellige tiltag, f.eks. med grubning nogle steder. Der er indsendt 

ansøgning til kommunen om en generel tilladelse til dræning de steder på banen, 

hvor det er nødvendigt, men vi har ikke fået svar endnu. Til gengæld har 

kommunen reageret positivt på anmodningen om at få sænket vandstanden i 

bækken ved hul 11 og 12 (Bundsbæk Møllebæk), så kommunen har her lavet en 

uddybning.  

 

Baneudvalget har tidligere på hjemmesiden gjort opmærksom på, at golfklubben 

ikke har haft noget at gøre med fældningen af træerne omkring hul 1. 

Baneudvalget har haft møde med skovfogeden og har fået en orientering om 

planerne med området. Det bliver først i 2019, at der genplantes, så vi må prøve 

at vænne os til det frie udsyn. 

 

I forbindelse med at Dejbjerg Plantage er blevet sat til salg, har vi i bestyrelsen 

arbejdet på at få mulighed for at købe de ca. 20 ha, som Golfklubben lejer af 

HedeDanmark. Det er imidlertid ikke lykkedes at få denne mulighed, da hele 

arealet nu officielt er sat til salg samlet. Lejekontrakten på jorden løber frem til 

2035 med en pristalsreguleret leje, som for øjeblikket udgør ca. 71.000 kr. årligt. 

 

Det sidste, jeg vil omtale i denne beretning er arbejdet i bestyrelsen, som jeg 

synes går rigtig godt. Vi er rigtig glade for at vi tog os tid til at rive en weekend 

ud af kalenderen, så vi kunne få lejlighed til at diskutere og lave målsætninger 

for Dejbjerg Golf Klub anno 2023.  

 

Dejbjerg, den 23. april 2018 

Kurt Dalgaard 

 

 Bemærkninger: Der blev spurgt til hvor sikker lejemålet omkring jorden 

på bagni er sikret hvis Dejbjerg Plantage bliver solgt. Lejemålet er 

uopsigeligt indtil 2035. Lejemålet er ligeledes indskrevet i 

slagsprospektet, så det skulle være sikret. 

 

 Beretningen blev taget til efterretning. 

 

4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for omlægningsperioden til 

godkendelse. 

Referat: Hans Peter Ø. Mikkelsen gennemgik hovedtallene i 

årsrapporten. 

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, som blev enstemmigt 

godkendt. 

 

5. Forslag om nye vedtægter. 



 Referat: Hans Jeppesen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter. 

Forslaget er bygget op efter DGU’s standardvedtægter og efterfølgende 

tilrettet af bestyrelsen i forhold til blandt andet de gamle vedtægter og 

andre lokale forhold i Dejbjerg Golf Klub. 

 

 Der var ingen bemærkninger til forslaget til nye vedtægter. 

 Vedtægterne blev enstemmigt godkendt og er hermed gældende fra 

dags dato. 

 

 De nye vedtægter vil blive udleveret til nye medlemmer i forbindelse 

med endelig indmeldelse i klubben. Værende medlemmer kan få de nye 

vedtægter udleveret ved henvendelse på kontoret. De nye vedtægter vil 

blive lagt på hjemmesiden. 

 

6. Eventuelt. 

 Bemærkninger: Erik Byskov gav udtryk for, at han oplever, at der 

gennem den megen frivillighed i klubben kan mærkes en særlig 

korpsånd. Bemærkningen blev bakket op af de fremmødte. 

 

  

  


