
 

Norddjurs Golfklub 

Generalforsamling 
 

Dato: 30.11.2017  

Tidspunkt: Kl. 19,30 

Lokale: klubhuset 

Ordstyrer: Peter 
Hjulmand 

Referent: Rita 
Kirkegaard 

Deltagerantal 96 
Heraf stemmeberettigede:  
93 
 

Forplejning: Kaffe og kage 

Dagsorden:  
 Forespørgsel fra medlem Peter F. Thøgersen 

vedr. et forslag, som han fremsatte til 
generalforsamlingen 2016.  
Forslaget vedrørte proceduren for valg af 
medlemmer til baneudvalget. 
Formand Ole Jensen svarede, at bestyrelsen, i 
lighed med svaret sidste år, ikke påtænkte at 
ændre proceduren omkring sammensætning af 
baneudvalget. (se pkt. 6 i ref. Fra 2016). 

1. Valg af dirigent. 
 
     

Peter Hjulmand blev foreslået som dirigent – 
valgt med applaus. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 
var rettidig varslet og således beslutningsdygtig. 
 
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 - 
Poul Erik Jensen, Ole Schultz og Gert Olesen, 
der er afgået ved døden i det forgangne år. 
 
Herefter aflagde formanden bestyrelsens 
beretning. (denne kan i sin fulde ordlyd findes 
på klubbens hjemmeside) 
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen: 
Kjeld Skogstad: Hvordan ser det ud med 
trænersituationen næste år? 
Vi er i bestyrelsen enige om, at vi sammen med 
PGA og DGU i 2018 vil undersøge hvilket 
trænerbehov vi som klub har. Der er allerede 
aftalt møde med PGA i december. 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Formanden orienterede herefter om, at Ivan 
Mejrsk, p.g.a. arbejdsskift, ikke ser sig i stand til 
at løfte opgaven i bestyrelsen, og derfor har valgt 
at trække sig med omgående virkning. 

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2016/11/Referat-af-ordin%C3%A6r-generalforsamling-24.11.2016.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/12/Bestyrelsens_beretning_2016-17.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/12/Bestyrelsens_beretning_2016-17.pdf


I den forbindelse er 1. supp., Ulla Hjaltelin, 
blevet tilbudt pladsen i bestyrelsen, men har 
denne gang valgt at takke nej til fast plads i 
bestyrelsen. 
2.supp. Ole Bulebanker er derfor indtrådt som 
fast medlem i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen suspenderes men 
man tager afsked med Oli`. 
 

Efter en flot afskedstale af Inge-Lis Mørch blev 
der overrakt en gave fra Norddjurs Golfklub til 
Oli`.  
Oli` takkede for gaven, for dejligt samarbejde 
med bestyrelse og de forskellige udvalg. Tak til 
alle medlemmer. 
Der blev serveret et glas vin samt chips. 
 

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab til  
      godkendelse. 

 

Årsrapporten 2016/2017 kan findes på 
klubbens hjemmeside. 
Ole Jensen fremlagde og forklarede regnskabet. 
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen: 
Ingen spørgsmål. 
Regnskabet godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af 
kontingenter. 

 

Ole Jensen fremlagde budgettet og orienterede 
om fastsættelse af kontingenter. 
På grund af det flotte regnskab i 2017, har 
bestyrelsen foreslået, at kontingentet for 2018 
ikke stiger i forhold til 2017. Dette forslag blev 
godkendt af generalforsamlingen. 
Kontingentsatserne for 2018 er således uændrede 
i forhold til 2017. 
Spørgsmål/ kommentarer fra forsamlingen: 
 
Ingen spørgsmål til budgettet. 
 
Generalforsamlingen godkendte budget og 
kontingent. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen Der var ikke på forhånd indvarslet forslag fra 
bestyrelsen. 
 

6. Forslag fra medlemmerne 
Følgende forslag er fremsendt fra Kirsten 
Damgaard:  

 
1) Aftalen med Møllebistroen vedr. 

køb/bestilling af mad foreslås ændret 

 
Kirsten Damgaard forklarede/ argumenterede det 
fremsendte punkt: 

 
1.) Forslaget skal opfattes som en 

opfordring til bestyrelsen. Er der en 

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/11/%C3%85rsrapport-2017.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/11/%C3%85rsrapport-2017.pdf


således: Menige medlemmer kan selv 
ringe og bestille mad, evt. ved at oplyse 
sit medlemsnummer ved bestillingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Tilmelding til generalforsamling 
oprettes i golfbox, således at antallet af 
deltagere kendes på forhånd. Dette i 
forhold til bestilling af forplejning samt 
opstilling af stole. 

 
 

særlig begrundelse til at proceduren 
er som den er? Kan vi løse det på en 
smartere og mere 
hensigtsmæssig/fleksibel måde? 
 
             

Ole Jensen besvarede.  
Vi bestiller mad for mange penge, og vi tjener 
lidt på vores salg af mad til dækning af vores 
omkostninger – opvasker, rengøring, brug af 
service, o.s.v.  
Der fremkom forskellige forslag/meninger om, 
hvordan en evt. smartere og mere fleksibel 
løsning kunne etableres. Bl.a. var der forslag om 
at Probox måske kunne programmeres til en eller 
anden form for bestilling? 
 
Hvad med greenfee spillere?  
Greenfeespillere får ved tidsbestilling informa-
tioner om, hvordan der bestilles mad, og umid-
delbart har der ikke været klager i forbindelse 
med madbestilling. 
 
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen 
snarest at drøfte forslaget, og komme med en 
mere fleksibel løsning som offentliggøres på 
hjemmesiden. 
 
 

2) Forslag 2 er allerede blevet taget til 
efterretning og brugt i forbindelse 
med generalforsamlingen.  
Tilmeldingerne på golfbox er kun 
vejledende og vedtægterne ændres 
ikke. 
Bestyrelsen takker for den gode ide. 

 
 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. 
 
 
 
 
På valg er:  

I forbindelse med evt. brug for stemmetællere 
blev disse valgt: 
Ole Junker, Kirsten Damgaard,  
Anni Fremming og Peter Due. 
 
Jens Peter Andersen annoncerede et muligt nyt 
medlem til bestyrelsen:  
Kjeld Skogstad Sørensen 



Ole Jensen (modtager genvalg) 
Inge-Lis Mørch (modtager genvalg) 
Annie Pihl (modtager genvalg) 
 

 
Der blev således kampvalg med 4 kandidater, 
hvor stemmerne fordelte sig således: 
 
Ole Jensen                            90              
Annie Pihl                            80 
Inge-Lis Mørch                    48 
Kjeld Skogstad Sørensen     52 
 
Bestyrelsens foreslag til suppleanter er:  
Ulla Hjaltelin og Peter Klemmensen  
 
Derudover blev foreslået…. 
Inge-Lis Mørch. 
 
Herefter begærede et medlem skriftlig 
afstemning. 
Resultatet blev: 
Ulla Hjaltelin          22 
Peter Klemmensen  13 
Inge-Lis Mørch       52 
Inge-Lis M. bliver således 1. supp., - Ulla H. 
bliver 2. supp., og Peter K. bliver 3. supp. 
 
Valgene blev foretaget i overensstemmelse med 
klubbens vedtægter og stemmetallene blev 
krydsrevideret i dirigentens påsyn. 

 
Referat fra konstitueringsmødet, efter 
generalforsamlingen, kan ses på klubbens 
hjemmeside. 

 
8. Eventuelt 

  
Ole Jensen holdt en tale for Ivan Mejrsk der har 
forladt bestyrelsen. Han fik overrakt vin og 
blomster. 
 
Peter Hjulmands kammeratskabspris blev uddelt 
af Peter Hjulmand til: Johnny Nielsen 
Johnny takkede for prisen, og opfordrede de 
tilstedeværende om at deltage i frivilligt arbejde, 
når der er behov for det. 
 
Spørgsmål fra medlem: 
Er der mere information om XL-golf?  
Rygter om at Ikast og Viborg er på vej ud, er 

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/12/Referat-bestyrelsesm%C3%B8det-30-november-2017.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/12/Referat-bestyrelsesm%C3%B8det-30-november-2017.pdf
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2017/12/Referat-bestyrelsesm%C3%B8det-30-november-2017.pdf


ikke noget bestyrelsen er bekendt med.  
Først den 31/12 opgøres det endeligt, men vi har 
forventninger om, at medlemskabet af XL er en 
god forretning for Norddjurs golfklub. 
 
Spørgsmål fra medlem: 
Kunne det tænkes, at reglen om at man kun kan 
tage den samme person med 1 gang på 
gæstebillet, kan revideres således, at samme 
person kan inviteres med flere gange? 
Bestyrelsen drøfter punktet på bestyrelsesmøde, 
hvor beslutningen vil kunne ses af referatet fra 
mødet. 
 
 
 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med tak 
for god ro og orden. 

 
 
 
 
 
 
 
Referent Rita Kirkegaard   _________________________________ 
 
    Peter Hjulmand     Dirigent 
 
 
 
 
     


