
Ordinær generalforsamling - referat 
Torsdag d. 26. november 2020 

Formand Annie Phil (API) bød velkommen til de 55 fremmødte, hvoraf 55 var stemmeberettigede. 
API fortalte at generalforsamlingen bar præg af Corona-restriktioner – men at vi er glade for, trods alt, at 
kunne afholde den. 

Forsamlingen mindedes de medlemmer, vi har måttet sige farvel til i 2020: 
Ulla S. Sørensen – 68 år 
Niels Huus – 76 år 
Henrik Holm – 48 år 

Herefter startede det officielle program for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Bartholin Jensen (OBJ)
Ole blev valgt uden modkandidater
OBJ konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var ingen bemærkninger fra de
fremmødte.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev fremlagt af formand API og kan læses på klubben hjemmeside:
https://norddjursgolf.dk/bestyrelsens-beretning-til-generalforsamlingen-26-nov-2020-paa-vgi/

3. API afsluttede beretningen med en personlig opfordring til medlemmerne:
”Støt klubben – det er som at støtte jer selv - i Norddjurs Golfklub – her samler vi på venskaber.”

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som efterfølgende blev godkendt af
generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
PM fremlagde årets reviderede regnskab.
Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside:
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2020/11/Aarsrapport_2020.pdf

5. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som efterfølgende blev godkendt af
generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter og indskud
PM fremlagde budgettet – og gennemgik herunder forslag til kontingentstigninger.
Budget, kontingenter og bidrag kan ses på klubbens hjemmeside:
Budget:
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2020/11/Aarsrapport_2020.pdf  (side 19)
Kontingent og Indskud: 
https://norddjursgolf.dk/klubhus/medlemskab-kontingenter/ 

https://norddjursgolf.dk/bestyrelsens-beretning-til-generalforsamlingen-26-nov-2020-paa-vgi/
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2020/11/Aarsrapport_2020.pdf
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2020/11/Aarsrapport_2020.pdf
https://norddjursgolf.dk/klubhus/medlemskab-kontingenter/


 
Der blev spurgt fra salen vedr. ’loyalitetsbidrag’, der er sat til 0,- kr. i budgettet. PM forklarede, at 
man fremover – rent regnskabsteknisk – samler loyalitetsbidrag og kontingent i samme postering. 
 
Der blev ligeledes spurgt fra salen, hvorfor man benytter kyllingemøg som gødning. PM forklarede, 
at det er grundet vejledninger fra bl.a. DGU, da det viser sig effektivt mod bl.a. filtdannelse. 
 
Der blev spurgt fra salen om bestyrelsen har overvejet at øge priserne på vintermedlemsskab samt 
greenfee. PM argumenterede for, at bestyrelsen løbende har haft drøftelserne omkring 
prisudviklingen. Priserne er et udtryk for bestyrelses formodning omkring pris/produkt-mix. 
 
Det blev spurgt fra salen, om man ikke vil overveje helt at fjerne loyalitetsbidraget. PM svarede, at 
han principielt ikke er uenig i at drøfte muligheden, men at en fjernelse af et loyalitetsbidrag kan 
resulterer i tabte passive medlemmer. 
 
Fra salen blev der talt omkring værdierne i golfklubben, når man var nyt medlem. I stedet for 
prisfiksering, skal man i stedet tale om det venskab og sammenhold, man møder i klubben. 
 
Fra sagen blev der spurgt om ændring af ’ungsenior-medlemskabet’ til et normalt senior-
medlemskab. PM forklarede, at vi – historisk set – taber medlemmer ved overgangen til en anden 
kontingentkategori. ’Ungsenior’ har været en af mulighederne for at fastholde en stor del af 
spillerne i klubben. 
 
Efter drøftelserne blev budget og kontingentsatser godkendt af generalforsamlingen. 
 

7. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 

8. Forslag fra medlemmer 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer - der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Peter Mosdal, modtager genvalg. 
Annie Pihl, modtager genvalg 
Ole Bulebanker Jensen, modtager ikke genvalg 
Jens Sørensen, modtager ikke genvalg 
+ 1 ledig plads 
 
Bestyrelsen foreslår følgende kandidater: 
Lene Nordheim, Carsten Støttrup og Inge-Lis Mørch 
 
Valgresultater: 
Peter Mosdal, Annie Pihl, Lene Nordheim, Carsten Støttrup og Inge-Lis Mørch blev alle valgt. 
 
 



10. Valg af revisor

National Revision blev foreslået som revisor og blev efterfølgende valgt af generalforsamlingen.

11. Eventuelt
API takkede JS og OB for arbejdet i bestyrelsen.

Årets medlem

Lone Nielsen blev hædret som årets medlem. APlfremhævede det store arbejde, som Lone altid
udfører for golfklubben.

Fra salen blev der spurgt om, man ikke kunne opstille som kandidat til bestyrelsen på selve

generalforsamlingen. PK forklarede, at man kunne komme ien situation, hvor man så ikke havde

kandidater til bestyrelsen. API nævnte, at vedtægterne faktisk blev ændrede for to år siden, netop

af samme grund.

Fra salen blev der spurgt ind til prioriteringen omkring greenkeepernes arbejde. PM forklarede, at
arbejdes tilrettelægges velovervejet, men at der naturliryis er en begrænsning på antal af fusiske
mandetimer contra de ønskede projekter

API takkede dirigenten for en god styring af generalforsamlingen.

Referent: Jens Sørensen.

Godkendt af dirigent Ole Bartholin Jensen




