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Referat af Generalforsamling i Norddjurs Golfklub 24.11.2022  
 
Inge-Lis Mørch (ILM), formand for klubbens bestyrelse, bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte 
på bestyrelsens vegne glæde over det store fremmøde. 
 
ILM bad derefter de fremmødte mindes et af klubbens medlemmer, Niels P. Helles, som i en alder af 76 år 
gik bort i 2022, samt et tidligere medlem, Oluf von Lowzow, der i en alder af 90 år også gik bort i 2022.  

 
Derefter gik man over til behandling af dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent 
På bestyrelsens vegne foreslog ILM Ole B. Jensen (OJ) som dirigent. OJ blev valgt uden modkandidater og 
takkede for valget. OJ konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt.  
 
OJ oplyste, at fem af bestyrelsens medlemmer blev valgt i 2020 og derfor skulle på valg i 2023. Dette ville 
ikke være hensigtsmæssigt, og derfor har bestyrelsen kontaktet DGU’s jurist, som har godkendt, at to af de 
fem medlemmer efter lodtrækning skal på valg i 2022. Herefter vil klubben kunne følge vedtægtens 
bestemmelse om, at der hvert år er to, hhv. to og tre medlemmer på valg. Generalforsamlingen godkendte 
denne løsning.  
 
OJ gav herefter ordet til ILM.  
 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
ILM aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen kan læses her.  
 
Lars Winther spurgte, om bestyrelsen havde kendskab til, hvorfor andre klubber ikke har taget imod 
tilbuddet om deltagelse i Mer’Golf samarbejdet. 
 
ILM svarede, at klubben har været medlem af XL-Golf, men da det kun var banen i NDG, der kunne spilles 
om vinteren, blev denne bane meget belastet. Da de øvrige klubber i XL-Golf ikke ville acceptere, at 
samarbejdsaftalen skulle suspenderes i vintermånederne, eller at NDG skulle kompenseres for det ekstra 
slid på banen, ophørte samarbejdet.  
Derpå blev NDG medlem af Golfringen, men dette samarbejde ophørte, da seks klubber nord for Randers 
fjord etablerede et nyt samarbejde, som NDG ikke kunne kom med i.  
Klubberne i de to fritspilsordninger ønsker ikke at optage flere klubber eller blive medlem af Mer’Golf. 
 
Rita Kirkegaard foreslog en fritspilsordning med nogle klubber uden for nærområdet. ILM svarede, at 
bestyrelsen har besluttet at undersøge, hvilke muligheder der er.  
 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.  
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  
Ellen Toft (ET) gennemgik regnskabet, som revisionen har forsynet med en blank påtegning. Årsrapporten 
kan findes her.  
 
Årets resultat blev et overskud på 85.000 kr., hvilket er væsentligt lavere end budgetteret, men set i lyset 
af, at året har været præget af ekstraordinære udgifter for i alt 242 tkr. og stigende priser, anser 
bestyrelsen resultatet som tilfredsstillende.  
 
Per Villadsen undrede sig over forholdet mellem proshoppens varesalg på 183 tkr. og varekøbet på 174 tkr. 
ET svarede, at shoppen havde tøj fra BackTee i kommission, mens der nu købes tøj hos de nye 
leverandører, og tilføjede, at lageret derfor er 30 tkr. højere end i sidste regnskabsår.   
 
På spørgsmål fra Per Villadsen vedr. lager af gødning svarede ET, at klubben ikke periodiserer regnskabet 
med hensyn til varelager.  
 
Årsrapporten for 2021/2022 blev herefter godkendt.  
 

https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2022/11/Bestyrelsens_beretning_2022.pdf
https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2022/11/Aarsregnskab_2021-2022.pdf
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4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter 
Ellen Toft (ET) gennemgik budgettet for 2022/2023. Budgettet kan ses i årsrapporten 2021/2022.  
 
ET nævnte bl.a., at udgifterne til banen vil være væsentligt højere i 2022/23 end i 2021/22, således at 
baneudviklingsplanen kan følges.  
 
Som følge af den generelle økonomiske situation forventes et fald i greenfee indtægterne i 2022/2023.  
 
Bestyrelsen foreslår kontingentet for seniormedlemmer sat op til 6.500 kr. pr. år, hvilket svarer til en 
stigning på 350 kr. 
  
På spørgsmål fra Ellen Margrethe Larsen svarede ET, at bestyrelsen har vurderet, at en stigning i greenfee 
vil have en negativ påvirkning på antallet af gæster. 
  
Peter Mosdal tilføjede, at banens nuværende stand ikke kan bære en højere greenfee. Da hovedparten af 
gæsterne kommer fra venskabsklubber, vil en forhøjelse af greenfee ikke have en væsentlig effekt på 
klubbens økonomi.  
 
Jannet F. Hansen anførte, at medlemmerne måske også finder kontingentet højt i forhold til banens stand.  
 
ET oplyste, at kontingentet for 2023 svar til det, som sammenlignelige klubber i området vil opkræve.   
 
Ole Bøttern fandt, at prisen for et vintermedlemskab, 1.799 kr. svarende til 360 kr. pr. måned, er meget lav. 
Der blev svaret, at prisen skal sammenholdes med et long-distance medlemskab som koster 3.850 kr. 
svarende til 320 kr. pr. måned. 
 
Rita Kirkegaard tilføjede, at de, der tegner et vintermedlemskab, løber en risiko for, at banen vil være 
lukket i en del af de 5 måneder, som kontingentet dækker.  
 
Kim Riishøj gav udtryk for, at tilgangen af vintermedlemmer dels slider på banen, dels gør det vanskeligt for 
klubbens egne medlemmer at få tid på banen.  
 
ILM svarede, at da der kun er 42 vintermedlemmer, bør det ikke medføre et nævneværdigt ekstra slid på 
banen og heller ikke gøre det vanskeligt for klubbens øvrige medlemmer at finde ledige tider.  
 
ILM tilføjede, at prisen på vintermedlemskab forventes sat op igen i 2023/2024. 
 
Der blev fra salen også spurgt, om det ikke var muligt at vande banen mere, end det er sket i år. ET svarede, 
at klubbens bevilling på 15.000 m3 er blevet fuld ud udnyttet.  
 
Der blev endvidere spurgt, hvor meget klubben tjener på salg af træningsbolde til greenfee gæster. Der 
kunne ikke gives et svar på stående fod, men bestyrelsen undersøger det nærmere.  
 
Budgettet blev herefter godkendt.  
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 
6. Forslag fra medlemmer 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.  
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
De to kandidater, der således skulle på valg i 2022, havde på forhånd tilkendegivet, at de modtog genvalg: 
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Peter Mosdal 
Carsten Støttrup  

 
Endvidere stillede Wilma Thorup op som kandidat.  
 
OJ opfordrede kandidaterne til at præsentere sig og gav ordet til Carsten Støttrup, som meddelte, at han 
grundet utilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen havde besluttet at trække sit kandidatur tilbage. 
  
Dermed var de to øvrige kandidater, Peter Mosdal og Wilma Thorup, valgt til bestyrelsen.  
 
Rita Kirkegaard takkede Carsten for åbent at tilkendegive sin opfattelse af samarbejdet i bestyrelsen.  
 
Vibeke Søndergaard spurgte, hvad bestyrelsen ville gøre for sikre et bedre fremtidigt samarbejde. 
 
ILM og OJ svarede, at dette ikke skulle drøftes på en generalforsamling, men internt i bestyrelsen.  
 
Valg af suppleanter  
Der var ikke opstillet kandidater til de to poster som suppleant.  
 
Jannet F. Hansen spurgte, om vedtægten ikke burde ændres, da der ofte mangler kandidater til suppleant-
posterne, og foreslog, at de bestyrelseskandidater, der får færrest stemmer, indtræder som suppleanter.  
 
Ellen Margrethe Larsen foreslog, at kandidater til suppleantposterne skal kunne stille op på 
generalforsamlingen.  
 
ILM svarede, at bestyrelsen vil se på sagen og vurdere de forskellige muligheder.  
 
8. Valg af revisor 
National Revision v/Michael Møller, Randers, blev foreslået og genvalgt som revisor. 
 
9. Eventuelt 
Årets medlem: På vegne af et udvalg bestående af repræsentanter for bestyrelsen, udvalgene og klubberne 
i klubben, kårede ET Ruben Leonhardt som årets medlem. ET holdt en kort tale for Ruben og overrakte ham 
en vingave.  
 
Poul Erik Niemann henstillede til, at man undlader at fjerne de svalereder, der er ved bagrumsbygningerne.  
 
ILM takkede Carsten Støttrup for hans indsats i bestyrelsen og overrakte vingave til ham.  
 
ILM takkede også Ole Jensen for hans indsats som dirigent og overrakte ham en vingave.  
 
Da der ikke var yderligere emner erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet. 
 
Referent: Wilma Thorup / Inge-Lis Mørch  
 
Referat godkendt:  
 
 
 
 


