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Referat  

Inge-Lis Mørch bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Der var mødt 140 medlemmer op – heraf 

139 stemmeberettiget.  

1. pkt. på dagsordenen var valg af dirigent: 

Ole Bartolin Jensen bliver foreslået og valgt. 

Dirigenten startede med at konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til klubbens 

gældende vedtægter. 

Dirigenten besluttede herefter, at generalforsamlingen ville blive afholdt ifølge reglerne fra de nuværende 

vedtægter, således at de nye ændrede vedtægter først er gældende efter denne generalforsamlings 

afslutning.   

2. Stemmetællere:  

Dirigenten forslog 4 medlemmer som stemmetællere i forbindelse med nødvendige skriftlige 

valghandlinger. De foreslåede stemmetællere var Ole Junker – Kirsten Damgaard – Rita Kirkegaard– Anni 

Fremming. Der kom ikke yderligere forslag, så de foreslåede stemmetællere blev valgt 

3. Beretning  

Inge-Lis fremlagde beretningen, -  se beretning  

Drøftelse af og bemærkninger til årsberetningen 

Kammeratskabspokalen er af bestyrelsen omdøbt til Årets Medlem. Kjeld Skogstad Sørensen 

sagde, at han ikke havde hørt noget om den beslutning, og at det måtte være besluttet af 

den øvrige bestyrelse. 

Inge-Lis svarede, at det muligvis var besluttet på et møde, hvor KS ikke havde været til stede, 

men i øvrigt var foregået i dialog med Peter Hjulmand. 

Tina Greve Madsen supplerede med, at det har stået i referater fra bestyrelsen, at det havde 

været behandlet, men hun havde samtidig konstateret, at bestyrelsesmedlem K.S. ikke 

havde deltaget i møderne.  

Ansættelse af golfmanager / -træner: Kurt Munk mente, at det var generalforsamlingen, der 

skulle beslutte ansættelse af en sådan og krævede afstemning. 

Inge-Lis svarede, at bestyrelsen iflg. vedtægterne har ansættelseskompetencer og i øvrigt har 

fået opbakning til dette initiativ på medlemsmødet den 30. oktober 2018. 

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2018/11/Bestyrelsens_beretning_2018.pdf
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Klapsalver fra deltagerne, som bekræftede denne udlægning. 

Optagelse i Golfringen, som består af Mariager Fjord -, Hobro -, Markusminde -, Mollerup, 

Grenå -, Ebeltoft- og Randers Fjord Golfklubber, blev modtaget med store klapsalver.  

Der blev under beretningen også gjort opmærksom på, at der vil blive mulighed for 

regelundervisning i de nye golfregler, som træder i kraft fra årsskiftet 2019. Tilmelding til 

disse regelgennemgange skal ske via golfbox.  

Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen  -  et enkelt stemte imod. 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet i en god halv time, som blev brugt til en afskedsreception 

for chefgreenkeeper Bo Andreassen, som går på pension ved årets udgang, og en velkomst til Stig Helenius, 

som siden sin uddannelses afslutning har fungeret som chefgreenkeeper.  

Inge-Lis holdt tale for Bo, og små anekdoter kom frem til stor morskab for alle. Der var nok at høste af i de 

27 år hvor Bo har stået for at pleje vores smukke bane på bedste vis.  

Alver Roland holdt også en lille tale for Bo, hvor han roste både Bo og klubben. Derefter var der både 

blomster og vingaver til Bo fra flere i klubben. 

Velkomsten til Stig og lykønskninger med den flotte eksamen blev også honoreret med blomster.  

Derefter var der kaffe og kage samt vin og snacks.  

Generalforsamlingen blev genoptaget kl. 21.00 

4. Forelæggelse af regnskab 

Regnskabet blev forelagt via slideshow af Ulla Hjaltelin. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

5. Fremlæggelse af budget for 2019.  

Her blev der gjort opmærksom på, at i budgettet er indregnet en mindre forhøjelse af kontingenterne for 

nogle af medlemsgrupperne. Disse beskedne forhøjelser ændrer ikke ved det faktum, at vi stadig er den 

næst billigste golfklub i vores område.  

Budgettet blev fremlagt og gav ikke anledning til kommentarer. De foreslåede kontingentforhøjelser blev 

godkendt af generalforsamlingen.  

6. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter.  

Klubbens formand redegjorde for processen med udarbejdelsen af de ændrede vedtægter. Jurist Henrik 

Jacobsen og DGU har vejledt klubbens bestyrelse således, at klubbens vedtægter nu fremstår som moderne 

vedtægter, der er anvendelige i praksis.  
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Dirigenten orienterede om, at en vedtægtsændring kræver skriftlig afstemning og mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne, for at ændringerne 

kan godkendes.  

Vedtægtsændringerne blev gennemgået paragraf for paragraf.  

De nye vedtægter kan i sin helhed ses på klubbens hjemmeside Link til vedtægter 

§ 1 og §2  Samarbejde om at få turister til Djursland, for bl.a. at få gæster til klubben og

dermed også indtægter.  Der var et enkelt medlem, der havde indsigelser mod denne

ændring.

§ 3 – Passiv / par 3 medlemskab bliver adskilt af hensyn til genindmeldelse - passive

medlemmer får loyalitetsrabat i forbindelse med en evt. genindmeldelse, det gør par 3

medlemmer ikke - ingen bemærkninger

§ 4 - Børn og unge under 18 behøver ikke at have forældrenes underskrift – da indmelding

fortrinsvis sker på nettet. – ingen bemærkninger

§ 5  - Ændring af medlemskab – økonomiske mellemværender med klubben skal afklares

inden skiftet –  ingen bemærkninger

§ 6 – Ordet ”Indmeldelsesgebyr” udgår – loyalitetsrabat træder i stedet. – ingen

bemærkninger

Praktiske detaljer – opkræves af bestyrelsen / sekretariatet – opkrævning via 

betalingsservice  – Det skal bare være automatiske betalingsmåder. –ingen bemærkninger 

§ 7 – Stramning vedr. restance – fratagelse af spilleret var hidtil 3 måneder ved manglende

betaling - Sker nu ved rykker 1.  Rykkergebyr er reguleret i Renteloven. – ingen

bemærkninger

§ 8  - Indkaldelses til generalforsamling via e-mail og på klubbens hjemmeside samt

opslagstavle i klubhuset.

Forslag fra medlemmer skal indsendes senest 1. november og offentliggøres samtidig med 

indkaldelsen 14 dage før generalforsamlingen. Denne ændring foreslåes for at undgå den 

stressede periode op til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen kun har en weekend til 

drøftelse og forberedelse af forslag, herunder evt. henvendelse til forslagsstiller.  

Samme procedure for kandidater til ledige pladser i bestyrelsen. ønskes opstillet inden 1. 

november, så medlemmer har tid til at overveje, hvem de vil stemme på. 

http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2018/12/Vedt%C3%A6gt_Norddjurs_Golfklub_november_2018.pdf
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Allan Pedersen spurgte: Står der hvem, der er på valg? 

Svar: Ja 

Fra deltagerne var der også spørgsmål om, hvad der sker, hvis der ingen kandidater er. 

Inge-Lis svarede at bestyrelsen netop har tid til at finde egnede kandidater til opgaven fra 1. 

november og indtil udsendelse af dagsordenen.   

Tage Særkjær spurgte: Kan der så ikke opstilles kandidater på genforsamlingen og skyldes 

det, at der blev lavet et KUP sidste år? 

Formanden svarede, at det var korrekt opfattet. Der kan ikke mere opstilles kandidater på 

generalforsamlingen, men opstillede kandidaters navne og præsentation vil blive udsendt 

sammen med forhåndsindkaldelsen og/eller den ordinære indkaldelse.  

§ 9 – Præciseret at der skal vælges 2 suppleanter -   Ingen bemærkninger  

§ 10. Afstemningsmetode. Iflg. gamle vedtægter skal der stemmes på eksakt det antal, der er 

på valg – Dette ændres til at antallet, der skal stå på stemmesedlen er max det antal, der er 

på valg. 

Peter Hjulmand: Mener ikke at den nye afstemningsmetode er fair. 

Ole Junker: – Mener at de nuværende afstemningsregler betyder, at medlemmer kan føle sig 

presset til at stemme på en kandidat, som de ikke ønsker, og at den foreslåede ændring vil 

være ønskelig.   

Alver Roland – Talte for de nuværende regler.  

§ 11 redaktionelle konsekvenser.  - Ingen bemærkninger 

§ 12. Valgperiode - 2 år sættes til 3 år. Og antallet af hvor mange bestyrelsesmedlemmer der 

skal gå af ad gangen. De 3 år forsvares med, at det det tager tid at komme ind i 

bestyrelsesarbejdet og forretningsgangene – Dette forhindrer ikke nogen i at træde ud i 

”utide”, hvis personlige grunde taler for det. 

Bemærkninger hertil:  

Rita Kirkegaard: Hvad med de, der skal vælges i år – er det efter de nye eller de gamle regler 

?  

Svar – Generalforsamlingen i år er efter de gamle regler, så de der vælges i år, bliver kun 

valgt for 2 år.  
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Maibrit: – Suppleanter valgt sidste år som er indtrådt i bestyrelse. Skal de ikke på valg igen i 

år.  

Formanden svarede. De suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, indtræder i den valgperiode 

som var gældende for det bestyrelsesmedlem de erstatter. Dette er verificeret af DGU, og 

derfor indskrevet i den nye vedtægt, så der ikke er tvivl fremover. 

Allan Pedersen: – Uenig i, at det skal være 3 år – for det måske kan afholde nogen fra at stille 

op.  

Rasmus Korfitz: Ikke korrekt - man kan selv træde ud.  

§ 13 - Der skal være et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.   

§ 14 – 16 – samme indhold som tidligere § 12 - 14 

§ 17 – midlertidig udelukkelse erstattes af midlertidig fratagelse af spilleret.  - Kan afprøves 

af generalforsamlingen og DGU  

Derefter blev der gennemført en skriftlig afstemning om de nye vedtægter og resultatet blev som følger:  

114 for de foreslåede ændringer 

4 blanke  

20 imod de foreslåede ændringer 

Dirigenten kunne fastslå, at de nye vedtægter er vedtaget med et meget klart flertal. 

7. Forslag fra medlemmer  

Allan Pedersen: – Omsætningen - tab af fuldtidsmedlemmer – fortsætter måske til næste år. Hvordan 

tiltrækker man nye medlemmer og også yngre medlemmer. – Ønske om et udvalg der arbejder, med 

strategisk udvikling af klubben – hvordan sikrer vi en udvikling og en god ånd i klubben 

Parkeringspladser forbeholdt personale og bestyrelse.  

Formanden takkede for indlægget og vil lade idéerne indgå i det fremtidige strategiske 

arbejde i forbindelse med ansættelse af en golfmanager.  

Bestyrelsen mener ikke det er relevant at nedsætte et strategisk udvalg lige før, vi ansætter 

en manager, men bestyrelsen takker for at medlemmer vil bidrage med deres kompetencer, 

og bestyrelsen vil gerne gøre brug af dette tilbud, når der er behov for det.  
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Bestyrelsen erkender, at der er gjort for lidt ved sponsorarbejdet i 2018. Peter Klemmensen har nu overtaget 

udvalget og vil straks trække i arbejdstøjet. 

8. Valg til bestyrelsen 

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsesvalget end de allerede 

opstillede. Der var ingen andre kandidater der meldte sig. Ulla Hjaltelin ønskede ikke at genopstille.  

De foreslåede kandidater er så følgende: 

Peter Mosdal  

Ruben Leonhardt   

Ole Bulebanker  

Maibritt Christensen  

Jens Sørensen  

Henning Schødt 

Dirigenten præsenterede de enkelte kandidater og spurgte samtidig om der var kandidater, der ønskede 

mundtligt, at præsentere sig selv. 

Maibritt - præsentation: – har været medlem i knap 2 år. Har været med i mentorudvikling i Gilleleje. 

Sygeplejerske – strategi – Tænke i nye baner. Har ikke erfaring med klubben her.  

Henning Schødt – spørger om det er nok at stemme på fornavne – har præsenteret sig i indlæg –  Svar: OK  

Jens Sørensen – promoverer også bestyrelsens gode arbejde og har måske også netværk, han kan byde ind 

med.  

Peter Mosdal – Præsenterer sig og nævner bl.a. sin økonomiske uddannelse indenfor strategi og ledelse, 

samt sine arbejdserfaringer indenfor innovation og forretningsudvikling. Han fortæller videre om at en 

bestyrelsespost i golfklubben involverer et stort ledelsesarbejde i forhold til at gøre golfklubben til en 

attraktiv og økonomisk bæredygtig arbejdsplads for vores ansatte, samt i at leve op til landet love mm. 

Afslutningsvist nævnte at vi i bestyrelsen har mange ideer til strategisk videreudvikling af vores golfklub, 

men da der allerede bruges rigtig mange timer på bestyrelsesarbejdet er det ikke ideer men 

implementeringskraft til at føre de bedste ideer ud i praksis, der mangler. Derfor mener han, at det er et 

vigtigt skridt at klubben ansætter en golfmanager til at løfte denne opgave og opfordrer samtidigt klubbens 

medlemmer til at melde sig som frivillige for at få så mange gode ideer som muligt ført ud i livet. Peter 

understregede vigtigheden af dette arbejde ved at henvise til DGU’s statistikker, der viser, at 

medlemstilbagegang er en udfordring, der kommer til at ramme golfsporten og dermed også Norddjurs 

Golfklub, hvorfor udvikling af nye tilgang, der kan tiltrække og fastholde medlemmer, sponsorer og gæster 

er et meget vigtigt emne at arbejde med fremadrettet. 

Ruben Leonhardt: Ingen kommentarer yderligere end sin skriftlige præsentation. 
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Ole Bulebanker: Ingen yderligere kommentarer. 

Kommentarer fra medlemmer: 

Rita Kirkegaard: Jeg ved hvad jeg får, når jeg stemmer Peter Mosdal. Han er nørdet på den 

gode måde – Ruben tager sig at kommunikationen. Bulebanker ordner alt.  – stemmer jeg på 

dem, ved jeg hvad jeg får – Til Maibritt – man skal overveje om man har den tid, der skal til – 

for det er meget tid og arbejde, der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet. 

Dirigenten fortsatte herefter med at redgøre for afstemningsmetoden. Der skal stemmes på 4 kandidater 

for at stemmesedlen er gyldig. Fornavne er OK, da der ikke er sammenfald i navne. 

Resultat af den skriftlige afstemning: 

Peter Mosdal – 110 stemmer 

Ruben Leonhardt - 117 stemmer 

Ole Bulebanker – 102 stemmer 

Jens Sørensen – 102 stemmer 

Maibritt Christensen – 78 stemmer 

Henning Schødt – 34 stemmer   

De 2 sidstnævnte blev valgt til henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant. 

Eventuelt 

Rasmus Korfitz: Oplæg om baneændringer som efter aftale blev fremlagt under eventuelt 

 Sløjfning af bunkers – synes der er sløjfet mange bunkers og at det er ærgerligt fordi det gør banen

lettere at spille

 Ideer til baneændringer bl.a. green på hul 4 lægges ind i skoven – alternativt hæve teestedet

 Hul 13 – klippe større areal omkring, så man har mulighed for at slå efter greenen

 Bringe mere Fældning af træer på hul 3 – så man får mulighed for at gå efter greenen i 2 slag
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Peter Mosdal svarede. Der er sløjfet en række bunkers i efteråret pga. problemer med rødder og 

vedligeholdelse. Det er bestemt ikke baneudvalgets intention at gøre banen nemmere, og de løsninger der 

er fundet på problemet skønner baneudvalget ikke vil gøre banen nemmere. Peter orienterer videre at 

baneudvalget på den designmæssige side er blevet styrket, da vores træner og erfarne banearkitekt er 

indtrådt i baneudvalget. Flere at de øvrige ideer som du nævner, er blevet diskuteret og undersøgt i tidens 

løb og ind til videre er de skrinlagt pga. økonomi eller simpelthen fordi de ikke har kunnet finde flertal i 

baneudvalget. 

Tina Greve spurgte ind til fældning af træer på banen og Peter svarede at træer på banen fældes enten for 

at give græsset bedre vækst betingelse, eller fordi de udgør en stor vedligeholdelsesmæssig byrde. F.eks. 

bruger greenkeeperne uforholdsmæssigt tid på at fjerne blade og andet nedfald fra træer tæt på nogle 

greens. Helt konkret blev der spurgt til fældning af det fritstående træ i dogleg på hul 3, som baneudvalget 

allerede har sat i bero indtil videre. 

Sluttelig orienterede Peter om at fra på mandag 2. dec. Spilles der fra vinterteesteder samt til vintergreens 

hul 3 og 9 og opfordrede medlemmerne til at indsende forslag og ideer til baneudvalget. 

Årets medlem: 

Ruben proklamerer hvad udvalget (3 bestyrelsesmedlemmer + 2 udvalgsmedlemmer) er kommet frem til 

iflg. de indsendte forslag – og fortalte, at der til næste år kommer en tavle lignende den på skorstenen med 

Årets Kanin 

Årets medlem – alle indstillinger er gennemgået af udvalget. Begrundelse: Hans indsats gennem tiderne – 

hans venlighed, hans gode humør, han er her tidligt sent og en stor hjælp, når alarmen lyder, om det så er 

midt om natten. 

Et forbillede : Verner Helenius    Se hjemmesiden 

Afslutning: 

Formanden overrakte en afskedsgave ti de 2 fratrådte bestyrelsesmedlemmer Ulla Hjaltelin og Kjeld 

Skogstad Sørensen for udførte bestyrelsesopgaver. 

Formanden takkede dirigenten og takkede samtidig forsamlingen for god ro og orden. 

Referent: Annie Pihl 

Godkendt af ordstyrer Ole Jensen 

Dato: 

____________________________ 

6. december 2018

http://norddjursgolf.dk/aarets-medlem-2018/



