
Ordinær generalforsamling - referat 
Torsdag d. 28. november 2019 

 
Formand Inge-Lis Mørch (ILM) bød velkommen til de 124 fremmødte, hvoraf 121 var stemmeberettiget. 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Ole Bartholin Jensen (OBJ) 
OBJ blev valgt uden modkandidater 
OBJ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Ingen bemærkninger fra de 
fremmødte. 
 
Dirigenten forslog 4 medlemmer som stemmetællere i forbindelse med nødvendige skriftlige 
valghandlinger. De foreslåede stemmetællere var Ole Junker, Kirsten Damgaard, Rita Kirkegaard og 
Anni Fremming.  
Der kom ikke yderligere forslag, så de foreslåede stemmetællere blev valgt 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Beretningen blev fremlagt af formanden Inge-Lis Mørch (ILM) og kan læses på klubbens 
hjemmeside:  
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2019/12/Bestyrelsens_beretning_2019.pdf 
 
ILM afsluttede beretningen med en personlig hilsen til medlemmerne: 
”Personligt vil jeg gerne med denne sidste beretning fra min side sige tak til alle – medarbejdere og 
medlemmer - tak for alle de positive tilkendegivelser jeg har fået fra jer for mit arbejde og mit 
engagement i klubben. Jeg glæder mig til at få tid til at spille noget mere golf, men jeg vil dog stadig 
gerne yde en indsats som frivillig i klubben. Det var bestyrelsens beretning, som jeg nu sætter til 
debat – tak til jer som lyttede.” 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som efterfølgende blev godkendt af 
generalforsamlingen.  
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Peter Mosdal Jensen (PM) fremlagde årets reviderede regnskab.  
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som efterfølgende blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
PM fremlagde budgettet – og gennemgik herunder forslag til kontingentstigninger. 
 
Kommentar fra Hans Sørensen, som har regnet ud fra en medlemsmasse på 600 medlemmer, at  
der kommer en tilført kapital på omkring 150.000,- kr. (kontingent, mad og automater).  
(Spørgsmål fra medlem i forsamlingen): ”Kan man forestille sig, at der foretages en låneomlægning, 
således at løbetiden forlænges fra eksempelvis 10 til 15 år for at tage pres fra likviditeten?”  
 
PM: ”Der er flere forskellige scenarier i spil – låneomlægning er ikke umiddelbart den første 
/bedste mulighed. Der kan i stedet kigges på bl.a. leasingydelser ifm. udløb af en leasingkontrakt i 
august 2020.” 
 
PM forklarede bevæggrundene bag kontingentstigningerne.  
 



(Spørgsmål fra medlem i forsamlingen): ”Hvor mange år skal man have været medlem, før man får 
den fulde loyalitetsrabat?” 
PM: ”Loyalitetsbidrag svarer til 500 kr. pr. halve år i 4 år. Herefter bortfalder loyalitetsbidraget. Ved 
godkendelse af budget 2020 nedsættes loyalitetsbidraget til 400 kr. pr. halve år i 4 år. Dette sker i 
konkurrenceøjemed.” 
 
Budgettet er herefter godkendt med de foreslåede kommentarer og priser. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
ILM orienterede om de forslag, som bestyrelsen stiller til ændringer i vedtægterne. Ændringerne er 
udelukkende realitets-/konsekvensændringer ift. virkeligheden. Forslagene kan ses i dagsordenen 
til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer blev herefter godkendt. 
 

6. Forslag fra medlemmer 
Kim Rishøj (KR): ”Hvad er bevæggrunden for at hul 3 og hul 9 lukkes om vinteren. Der er ingen 
nævneværdig forskel på greens i forhold til de sæsoner, hvor greens har været benyttet. 
Tværtimod er greens stadig i dårlig stand, når de tages i brug til trods for ”fredning”.” 
Svar fra PM: ”Det er vores professionelle greenkeepere, der har vurderet behov for lukningen. Der 
er foretaget flere tiltag bl.a. fældning af en del træer for at tørre greens op. Vi erkender, at vi er 
nød til at foretage dræning på de to nævnte huller – for derved at se, om ikke det kan give os 
muligheden for at have en fuld bane året rundt på sigt.” 
 
KR: Forslag omkring boldvasker. ”Hvis vi (medlemmerne) betaler et engangsbeløb på f.eks. 50/100 
kr., så kan vi få den etableret.”  
Svar fra Mads Malmmose Sørensen (MMS): ”En boldvasker kan købes for ca. 17.000,- kr. men hertil 
skal vi etablere vand, rendesystem, filter, m.m. Samlet set taler vi om et beløb på omkring 50.000,- 
kr. Det skal dog bemærkes, at en evt. boldvasker ikke kan benyttes i vintersæsonen, pga. risikoen 
for frostskader.” 
 
Der blev stemt om boldvasker på generalforsamlingen. JA, hvis boldvasker ønskes. NEJ, hvis 
boldvasker ikke har interesse. 
 
Resultat: JA – 48 stk.    NEJ – 67 stk. 
 
Det evt. videre arbejde med en boldvasker overgår herefter til bestyrelsen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer- der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer blandt 5 kandidater. 
 
Inge-Lis Mørch (ønsker ikke genvalg) 
Annie Phil – modtager genvalg 
Peter Klemmensen – modtager genvalg 
Ruben Leonhardt – (ønsker at træde ud af bestyrelsen) 
 
Kandidater: 
Annie Phil (API), Peter Klemmensen (PK), Henning Schødt (HS), Ellen Toft (ET) og Henrik Holm (HH) 
 
Valgresultater: 
ET:  112 stemmer 
HH:  111 stemmer 
PK:  110 stemmer 
API:  105 stemmer 
HS:  30 stemmer 
 



8. Eventuelt 
Årets medlem 
Det var et enigt udvalg, der besluttede sig for at udvælge Inge-Lis Mørch blandt de indsendte 
kandidater til titlen som; årets medlem. 
 
Inge-Lis var foreslået af flere forskellige medlemmer, og fik blandt andet følgende kommentarer 
med på vejen. ”Inge-Lis er altid klar til at hjælpe, er kompetent og vidende om alt i klubben”. ”Inge-
Lis fortjener titlen for hendes store arbejde, arrangement og ildsjæl for klubbens bedste”. 
Udvalget ønsker Inge-Lis tillykke med titlen. 
 
Annie Pihl takkede både Ruben Leonhardt  og Inge-Lis for deres store arbejde i bestyrelsen og for 
klubben. ILM blev ligeledes udnævnt til æresmedlem. 
 
ILM takkede medlemmer og bestyrelse for de tildelte priser. 
 
ILM takkede dirigenten. 
 
Referent: Jens Sørensen. 
 
Godkendt af dirigent Ole Bartholin Jensen 
 
 
 
Dato:  _______. december 2019 _________________________________________ 
 
 
 


