
NORDDJURS GOLFKLUB 
Ordinær generalforsamling Dato: 

 
27.11.2014 

Tidspunkt: 
 

Kl. 19.30 

Lokale: 
 

Klubhuset 

Ordstyrer: Peter 
Hjulmand 

Referent: Rita 
Kirkegaard 

Deltagerantal 80 
Hvoraf 80 er 
stemmeberettigede. 
 

Forplejning: 
Kaffe og franskbrød 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
     

Peter Hjulmand blev foreslået som dirigent – 
valgt med applaus.  
Dirigenten konstaterede at generalforsam-
lingen var rettidig varslet og således 
beslutningsdygtig.  
Herefter blev der valgt stemmetællere som 
blev: 
Kirsten Damgaard, Anni Fremming og Ole 
Junker. 
Det blev konstateret, at der under pkt. 8 var en 
afvigelse vedr. valg af revisor/revisorsuppleant, 
men da denne afvigelse skyldes, at det nu er et 
revisionsfirma der reviderer vores regnskab, 
opfordrede dirigenten til godkendelse af 
dagsorden og en tilladelse til en 
konsekvensrettelse i vedtægterne. 
 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Ole 
Jensen. 
 

Formanden startede med at opfordre til et 
øjebliks stilhed for at mindes 1 af vore 
medlemmer – Elin Jensen - 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:  

1) Kan man risikere at stå uden træner 
næste år?  
Bestyrelsen kan ikke forestille sig en 
sådan situation. 



 
 
 

2) Er der evaluering af de medlemmer der 
forsvinder? Søger de til andre klubber 
eller forlader de blot klubben?  
Der er ikke nogen undersøgelser i den 
retning. Vi har mange naturlige afgange, 
da vi er en golfklub med mange 
pensionister, og er naturligvis også ramt 
af den generelle nedgang af golfspillere. 

 
Beretningen blev godkendt med applaus.  

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

  
Årsrapporten 2013/2014 kan findes på 
klubbens hjemmeside. 
 
Marianne Jensen fremlagde og forklarede 
regnskabet.  
Medlemsskaren- antallet er desværre faldet med 
25 medlemmer hvilket naturligvis har betydning 
for budget og regnskab. 
Revisor har givet regnskabet blank påtegning. 
 
Følgende spørgsmål blev stillet til regnskabet: 

1) Juniorlejr – konkret forespørgsel på et 
tilsyneladende underskud ift. Sidste 
regnskabsår nogle omkostninger – 
hvordan er dette fremkommet? 
Der er ændret på måden at postere bilag, 
og det er ikke en udgift, men skal læses 
som en indtægt på en omkostningspost. 

Regnskabet godkendt 
 

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

Marianne fremlagde budgettet og 
orienterede om fastsættelse af kontingenter. 
Forslag fra medlem, der omhandler 
afskaffelse af indmeldelsesgebyr? Forslås 
behandlet under dette punkt.  
De nye kontingentsatser blev fremlagt 
forsamlingen og vedtaget. 
 



 
Ole Jensen kommenterede forslaget om 
afskaffelse af indmeldelsesgebyret. Han 
fremlagde bestyrelsens overvejelser og 
behandling af dette forslag. 
Følgende forslag fremkom under dette 
punkt: 

 
1) Forslag om evt. prøvemedlemsskab i et 

par år inden indmeldelsesgebyr skal 
betales. 

2) Forslag om ændring af formulering af 
begrebet  indmeldelsesgebyr. 
 

Bestyrelsen vil drøfte og behandle 
forslagene på et kommende 
bestyrelsesmøde. 
3) Forslag om at betale kontingent 1 gang 

pr. år.  
Vi fastholder kontingentbetalingen 
fordelt over 2 gange om året. Der er også 
mulighed for at udmelde sig 2 gange om 
året. 

4) Forslag om at fjerne indmeldelsesgebyr 
og opkræve 300,- ekstra pr. medlem. 
Dette forslag var der ikke stemning for. 

Generalforsamlingen godkendte budget og 
kontingent. 

5.  Forslag fra bestyrelsen. 
                       

 Ingen forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmerne 
 

1. Golfbil inklusiv i kontingent. 
       Forslag om en ny form for medlemskab, 
hvori golfbil indgår. Forslagsstiller begrundede 
sit forslag overfor generalforsamlingen. 
Ole kommenterede forslaget. Bestyrelsen vil 
behandle og konsekvensberegne på forslaget. 
Det er et forslag der skal behandles som en 
vedtægtsændring på generalforsamlingen 
såfremt en ny medlemskategori skal tilføjes. 
Forslagsstiller ønskede herefter, at bestyrelsen 
på et møde behandler ønsket om en reducering 
af betaling for leje af buggy for 9 huller. 
Bestyrelsen drøfter dette på et kommende møde. 



 
 
 

2. Forslag om opstramning i forbindelse 
med blokering af banen. 

Forslagsstiller begrundede sit forslag om 
opstramning af lukning af banen. Ønsker at der 
strammes yderligere op. 
Bestyrelsen har i det forgangne år allerede 
strammet op på dette, og vil i 2015 følge op på 
denne procedure.  

2) Bestyrelsen blev opfordret til at være 
medlemmer der ønsker punkter 
behandlet på generalforsamlingen 
behjælpelig med proceduren omkring 
dette.  
Bestyrelsen tager dette til efterretning. 

 
 

 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
på valg er: 
                  Rita Kirkegaard ( modtager genvalg) 
                  Marianne Jensen( modtager genvalg) 
                  Peter Mosdal     ( modtager genvalg) 
                  Jonny Nielsen    (ikke genvalg) 
 

Gunnar Pilgaard og Ivan Mejrsk var opstillet 
som kandidater til bestyrelsen. 
Ordstyrer forespurgte forsamlingen om der var 
yderligere kandidater. Dette var ikke tilfældet. 
 
Herefter præsenterede de enkelte kandidater sig 
for forsamlingen inden den endelige afstemning. 
Stemmerne fordelte sig således: 
 
Marianne Jensen       75 
Rita Kirkegaard        72 
Gunnar Pilgård         64 
Ivan Mejrsk              56 
Peter Mosdal             53 
 
Peter Mosdal og Erik Rasmussen blev valgt som 
suppleanter. 
Efter generalforsamlingen konstituerede den 
nye bestyrelsen sig. (Sammensætning af den 
nye bestyrelse kan ses på hjemmesiden.) 
 
 

8.  Valg af revisor Valget af revisor blev godkendt af forsamlingen. 



     National Revision/Michael møller 
 
 

9. Eventuelt 
 
 

1. Kammeratskabspokalen blev uddelt til 
Vera Mortensen. 

2. Formanden rettede en tak til Jonny 
Nielsen, der efter mange års arbejde for 
klubben har valgt at udtræde af 
bestyrelsen.  
Jonny rettede tak til bestyrelse, 
baneudvalg og greenkeeper.  

3. Formanden rettede en tak til Peter 
Mosdal for arbejdet i bestyrelsen. 
Peter takkede for de 6 år han har haft i 
bestyrelsen og ønskede godt arbejde 
fremover. 
 

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for 
god ro og orden. 

Referent 
Rita Kirkegaard 


