
Generalforsamling i Norddjurs Golfklub torsdag den 29. november 2012 kl. 19:30 i klubhuset. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent – Jørgen Skjøt blev foreslået som dirigent – godkendt med applaus. 

Der blev holdt 1 minuts stilhed for 2 medlemmer, som siden sidste generalforsamling var afgået ved døden: 
Vagn Callisen 
Hans Ole Svendgaard 
 
2.     Formandens beretning v/Peter Mosdal Jensen – Inge-Lis Mørch bød velkommen og gennemgik 
formandens beretning. 
 
Læs: Formandens beretning (link) 
 
Ingen kommentarer fra medlemmerne og beretning godkendt med applaus. 
 
 
Der var til generalforsamlingen fremmødt 80 stemmeberettigede samt 5 uden stemmeret. 
 
2. Regnskab v/Ole Junker  

Ole Junker kommenterede enkelte poster i det forelagte regnskab. 

Læs i øvrigt kommentarerne i: Årsrapport 2011/2012 (link)  

Ingen kommentarer fra medlemmerne og beretning godkendt med applaus. 

4.     Budget og kontingentfastsættelse for 2012/2013, jfr. Årsrapporten side 8 og 16. v/Ole Junker 

Forslag til kontingentstigning pr. 1/1 2013 

 

Kontingentkategori / kr. pr. 
år. 

Nuværende 
kontingent 

Nyt 
kontingent 

½- 
årligt 

Senior 5.000,00 5.200,00 2.600,00 

Seniorægtefælle 4.700,00 5.000,00 2.500,00 

Hverdag 3.750,00 4.000,00 2.000,00 

Ungsenior 2.900,00 3.100,00 1.550,00 

Junior 1.680,00 1.700,00 850,00 

Barn 550,00 750,00 375,00 

Passive 750,00 750,00 375,00 

Langdistance 3.200,00 3.200,00 # 

Flex-1 1.200,00 1.200,00 # 

Flex-2 2.500,00 2.600,00 # 

Par-3 800,00 800,00 # 

 

Kurt Munk: spørger hvordan vi kan forvente 40.000 kr. ekstra i sponsorindtægt. Bestyrelsen fastholder 

optimismen og afventer det reelle billede når sæsonen slutter. 

Ellers godkendt med applaus. 



5.     Forslag fra bestyrelsen - Forslag til vedtægtsændring:  

§ 8 Dagsorden til ordinær generalforsamling 

pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Ændres til: 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

§ 13 Regnskab 

Sidste afsnit: Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig med 

indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, jfr. § 8. 

Erstattes af: 

Revisors udarbejdelse af årsrapport og review af regnskabet skal være foretaget senest den 

31. oktober. Herefter udsendes regnskabet til samtlige medlemmer samtidig med 

indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, jfr. § 8. 

Jørn Lassen: opponerede mod ordet udsendelse, da han ikke benytter computer. 

Dirigent foreslår at ændre ordvalg til offentliggørelse.  

Forslaget godkendt.   

6.     Forslag fra medlemmerne. Skal være indsendt senest den 20. november 2012.  

Kurt Munk: Hunde på banen - gemmes til punktet evt. 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

-      Peter Mosdal Jensen (modtager genvalg) 64 stemmer 

-      Jonny Nielsen (modtager genvalg) 71 stemmer 

-      Ole Junker (modtager ikke genvalg)  

-      Bente Nielsen (modtager ikke genvalg) 

Følgende har tilbudt opstilling til bestyrelsen og har præsenteret sig på hjemmesiden: 

Rita Kirkegaard – 69 stemmer  

Ove Vinther – 58 stemmer    

De er begge meget indstillet på at yde en god indsats for bestyrelsesarbejdet. 



Ove Vinther appellerede dog for, at der kommer en regnskabskyndig ind i bestyrelsen som 

arvtager til Ole Junkers post som kasserer. 

Kurt Munk tilbyder på generalforsamlingen også sit kandidatur og fik 21 stemmer 

Der er 5 kandidater til 4 poster og derfor afholdtes der kampvalg – opnåede antal stemmer 

anført ud for kandidaterne. 

Følgende suppleanter er på valg: 

-      Mogens Poulsen (udgår - er pr. 1. november som 1. suppleant tiltrådt i bestyrelsen) 

-      Jens Mogensen (modtager ikke genvalg) 

3 kandidater indvilligede i at opstille som suppleanter til bestyrelsen: 

Pia Rosengreen – opnåede 56 stemmer 

Karin Davidsen – opnåede 46 stemmer 

Kurt Munk – opnåede 42 stemmer 

8.     Valg af revisor og suppleant 

valg af revisor: 

-      National Revision, Auning 

Godkendt 

Valg af suppleant: 

-      Jørgen Skjøt, Assentoft (modtager genvalg) 

Godkendt 

9.     Eventuelt 

Kurt Munk er utilfreds med ikke at have fået en tilbagemelding om hunde på banen 

Peter Hjulmand spørger til udvidelse af par 3 bane. Jonny informerede om at projektet er udsat på 

ubestemt tid indtil der er økonomi til at gennemføre det. 

Kurt Munk foreslår at OJ bliver æresmedlem. 

Finn Holleufer foreslår en større mediedækning af klubben med henblik på at ”kapre” nye medlemmer. ILM 

medgiver at bestyrelsen er enig i dette og lover at arbejde på det i den kommende sæson. 

Ellen Margrethe – efterlyser synlighed for at greenfee gæster har betalt for eks. greenfee og vogn. O.V. og 

M.B. informerede om, at det er der styr på. Kontrollen kan ikke gøres bedre, da det også skal være muligt at 

leje bil udenfor kontortid. 



Ellen Margrethe ønsker at banekontrol skal skynde på langsomt spillende bolde. 

Brian beder om at få sænket farten på den asfalterede strækning op til klubhuset. 

Pia Rosengreen – ønsker net i skel mellem driving range og hul 16 og klokke på hul 11 bør flyttes længere 

op mod green. JN informerede om, at baneudvalget har besluttet ikke at få net op, da man så ikke kan 

komme over/under nettet. Langtslående spillere SKAL vise hensyn og MÅ IKKE slå ud når der går spillere på 

hul 16. Klokken flyttes pt ikke.  

Yderligere kommentar fra JN: Der arbejdes i baneudvalget med at indføre drivingrangebolde med reduceret  

slaglængde.  

Kirsten Damgaard efterlyser skraldespande med låg – da dyrene/fuglene tømmer spandene. 

Ellen Margrethe efterlyser kasser der passer i størrelsen til en ølkasse. 

Kammeratskabsprisen som er stiftet af Peter Hjulmand går i år til Ivan Mortensen 

Ivan har ydet en særlig indsats for klubben som helhed - kommer altid når der bliver kaldt men kommer 

også frivilligt. Eks. Holdkaptajn, brugt timer på byggeri, haveanlæg, reparationer m.m. specielt kan nævnes 

arbejdet efter branden. Er altid i godt humør og har altid en god bemærkning.  

Brian blev påskønnet med et par flasker vin for sin beredvillighed til at opstille lydanlæg i forbindelse med 

generalforsamling. 

Bente fik en buket blomster som tak for indsatsen som sekretær i en toårig perioden. 

Ole blev takket for sin kæmpestore indsats igennem 8 år med at holde styr på klubbens økonomi og sin 

store indsats med mange timers frivillig arbejde på kontoret. Ole udnævnes til æresmedlem fra 01. Januar 

2013. Derudover fik Ole et gavekort, som tilskud til en golftur sammen med Tove. 

Ole vil gerne fortsætte sin opgave som IT ansvarlig og arbejdet med Regel- og handicapudvalg. 

Jørgen Skjøt blev takket for sin indsats som dirigent og fik en buket blomster. 

 

Referent:  Bente Nielsen  


