
NORDDJURS GOLFKLUB 
Ordinær generalforsamling Dato: 

 
26.11.2015 

Tidspunkt: 
 

Kl. 19.30 

Lokale: 
 

Klubhuset 

Ordstyrer: Jørgen 
Skjøtt 

Referent: Rita 
Kirkegaard 

Deltagerantal  67 
 
Hvoraf  64 er 
stemmeberettigede. 
 

Forplejning: 
Kaffe og kage 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
     

Jørgen Skjøtt blev foreslået som dirigent – valgt 
med applaus.  
Dirigenten konstaterede at generalforsam-
lingen var rettidig varslet og således beslut-
ningsdygtig.  
Herefter blev der valgt stemmetællere som 
blev: 
Kirsten Damgaard, Anni Fremming og Ole 
Junker og Anne Grethe Andersen 
 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Ole 
Jensen. 
 

Formanden startede med at opfordre til et 
minuts stilhed for at mindes 3 af vore 
medlemmer – Inga Andersen – Poul Henning 
Jensen og Holger Roesgaard der er afgået ved 
døden i det forgangne år. 
Herefter aflagde formanden bestyrelsens 
beretning. (denne kan i sin fulde ordlyd findes 
på klubbens hjemmeside.) 
 
Kommentarer/ spørgsmål:  
Der var ingen kommentarer. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus.  
 
 
 
 
 



 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse ved kasserer Marianne Jensen. 
    

 
 
Årsrapporten 2014/2015 kan findes på 
klubbens hjemmeside. 
 
Marianne Jensen fremlagde og forklarede 
regnskabet.  
Revisor har givet regnskabet blank påtegning. 
 
Følgende spørgsmål blev stillet til regnskabet: 
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Regnskabet godkendt 
 
 
 

 
 
 
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af 
kontingenter ved Marianne Jensen. 
    

 
 
 
Marianne fremlagde budgettet og 
orienterede om fastsættelse af kontingenter. 
De nye kontingentsatser blev fremlagt 
forsamlingen og vedtaget. 
1. Et medlem satte spørgsmålstegn ved 

udtrykket alm. prisstigning.  
Ole kom med en forklaring herpå, der blev 
godkendt af spørgeren. 
2. Hvordan regnes greenfeeantallet ud?  
Greenfeeantallet er en størrelse der ikke kan 
forudsiges, men forsøges løst med et skøn. 
3. Skal seniorægtefælle ikke slettes som en 

selvstændig medlemskategori? 
Jo, det vil efterfølgende blive 
effektueret. 
 

Generalforsamlingen godkendte budget 
og kontingent. 
 
 
 
 



5.  Forslag fra bestyrelsen. 
    
  Bestyrelsen har foreslået følgende ændring: 
§ 5 foreslås ændret således, at der ved manuel 
betaling af kontingent tillægges et 
administrationsgebyr på 100,- kr. pr. 
opkrævning.  
 
                 

 
 

1. Spm. fra medlem:  har bestyrelsen 
overvejet om det er en mulighed i stedet 
for PBS at betale via betalingskort? 
Der er god ide i overvejelsen, men 
bestyrelsen har besluttet at bruge PBS. 

 
 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
 

 
 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
   Der er indkommet et forslag fra medlem ang. 
nedsættelse af kontingent for studerende i 
konkurrence med øvrige klubber og deres tilbud 
til ovennævnte. 
 

Ole gav udtrykt for  bestyrelsens holdning, der 
er positiv. Bestyrelsen vil på sit førstkommende 
møde vurdere muligheden for at indpasse 
studerende i bestående kategori. I den 
forbindelse vil bestyrelsen vurdere behov og 
konsekvenser. Generalforsamlingen gav accept 
til dette.  
I forvejen har klubben et ungseniormed-
lemsskab til en pris af 1640,- pr. halvår indtil 25 
år. Det er dette medlemskab der muligvis kan 
indpasse studerende. 
Kommentar fra salen : det drejer sig vel ikke om 
ret mange medlemmer og derfor ikke være så 
stor en udgift. 
 

 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
på valg er: 
                  Ole Jensen       ( modtager genvalg) 
                  Inge-Lis Mørch( modtager genvalg) 
                  Annie Pihl       ( modtager genvalg) 
                   

Der var ikke på forhånd indvarslet kandidater til 
bestyrelsesposterne.  
Ordstyrer forespurgte forsamlingen om der var 
yderligere kandidater. Dette var ikke tilfældet. 
 
Alle tre blev genvalgt med applaus. 
 
   1. Ulla Hjaltelin og 
   2. Martin Pedersen 
   blev valgt som suppleanter. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede den 
nye bestyrelsen sig. (Sammensætning af den 
nye bestyrelse kan ses på hjemmesiden.) 



 

 
 
8.  Valg af revisor  
     National Revision/Michael møller 
 
 

 
 
Valget af revisor blev godkendt af 
forsamlingen. 

9. Eventuelt 
 
 

1. Spørgsmål vedr. dem der har 
kørselsdispensation – hvis banen 
lukkes vil det så være over en lang 
periode?  
Det vil vurderes dag for dag og således 
ikke umiddelbart være over en lang 
periode. 
 

2. Der blev rejst spørgsmål vedr. evt. at 
bruge penge på at reparere vores 
bunkers. 
 
Ivan M. svarede på spørgsmålet vedr. 
bunkers. 
Baneudvalget har for nylig været på en 
tur gennem banen med henblik på 
vurdering af reparationer, nye tiltag 
o.s.v. 
Udvalget er i gang med at udarbejde en 
”ønskeseddel” til bestyrelsen hvor der 
bl.a. er reparationer af bunkers med. 
 

3. Forespørgsel vedr. hul 9 – overvejer 
baneudvalget at skære af træerne på 
hjørnet?  
Baneudvalget har det med i deres 
overvejelser. 
 

4. Spørgsmål om mulighed for at ændre 
prisen på vores mad til regionsgolf. 
Mange synes som spørgeren er det p.t. er 
for dyrt. 
Inge-Lis redegjorde for prisen på mad, 
og fortalte, at der allerede nu bliver 
arbejdet for en bedre og billigere aftale 
næste år.  



5. På baggrund af forespørgsel og
opfordring har Oli og juniorerne taget
initiativ til, at der evt. kan købes poloer
med klubbens logo. Der er mulighed for
at henvende sig og prøve størrelse, og
prisen er 375,- hvoraf 50,- går til
juniorarbejdet. Da bestillingen er
afhængig af mængden af trøjer, skal der
bestilles ved Oli hurtigst muligt.

6. Herefter blev kammeratskabspokalen
uddelt. I år blev den givet til:

Anne Grethe Andersen.

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak 
for god ro og orden. 

Referent 
Rita Kirkegaard 




