
Referat fra Generalforsamling i Norddjurs Golfklub 25.11.2021 

Inge-Lis bød velkommen og foreslog Ole Bartholin Jensen som dirigent. 

Ole blev valgt og konkluderede, at generalforsamlingen var rettidig varslet og indkaldt. 

Inge-Lis opfordrede til, at vi stilhed mindedes de medlemmer, der var gået bort i år: 

Per Salling 48 år 

Michael H. Jensen 49 år 

Peter Andersen 55 år 

Stig Krogh 66 år 

Hans Georg Lauridsen 78 år 

Erik Hansen 80 år 

Beretning 

Ole overlod ordet til Inge-Lis for bestyrelsens beretning, som i sin skriftlige form kan læser HER 

Der var følgende bemærkninger til beretningen 

Rita Kirkegaard roste bestyrelsen for dens arbejde og specielt for de flere nye initiativer i den 

seneste tid - Inge-Lis takkede Rita for de rosende ord. 

- Ellen-Margrethe Larsen bemærkede, at drikkevarer- og snack automaten larmer meget ved

placeringen i den tidligere garderobe.

Inge-Lis indrømmede, at støj fra automaterne er mere tydelig ved den nye placering, men henviste

til hensigten med flytningen - et forhåbentlig mersalg ved større synlighed. Inge-Lis orienterede

endvidere om, at bestyrelsen ser sig om efter nye automater, som måske er mindre støjende.

Møder og andre sammenkomster henvises til afholdelse bag foldedørene i klubhuset eller i

pavillonen

Herefter blev beretningen godkendt. 

I forlængelse af beretningen blev der holdt en kort tale for greenkeeperassistent Bjarne Knudsen, der går 

på efterløn efter 20 års ansættelse i Norddjurs Golfklub. Generalforsamlingen sagde farvel til Bjarne med 

vin og chips i pausen. 

Regnskab og budget 

Ellen Toft fremlagde regnskab og budget og gennemgik specielt de poster, som afveg fra sidste 

regnskabsår. 

Regnskabet viser et overskud på 499.000 kr, som er ganske tilfredsstillende. Det store overskud skyldes 

bla., at der i år ikke er hensat midler til særlige områder til næste regnskabsår, en stigning i 

greenfeeindtægten og at golfklubben er tilgodeset med corona tilskudsmidler fra DGI OG DIF samt midler 

fra to fonde. 

Ellen fremlagde endvidere et budget for næste regnskabsår med et forventet overskud på 210.000 kr 

Det specificerede regnskab og budget kan ses i årsberetningen HER. 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen - herunder kontingenter for det kommende år. 

https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2021/11/Aarsraport_2020_-_2021.pdf
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2021/11/Bestyrelsens_Beretning_2021.pdf



