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Referat af ordinær generalforsamling 
 

 Dato og sted: Torsdag den, 19.nov 2015 i Klubhuset 

 Deltagere: 64 voksne og 1 junior 

 Referent: Hanne Slot  

 

Dagsorden: Beslutning: 

 

Valg af dirigent Erik Johansen blev foreslået og valgt og kunne oplyse, at 

indkaldelsen 

til generalforsamlingen var rettidigt varslet jf. 

vedtægterne. 

 

Beretning om klubbens virksomhed 

i det forløbne år 

Kristian  Jakobsen fremlagde bestyrelsens årsberetning 

2015. 

(Kan læses på hjemmesiden) 

 

Else Pedersen - kommentar til Sandetvej 4, kan oplyse, at 

købet endnu ikke er i orden og satte spørgsmålstegn ved, 

om bestyrelsen sidste år fik bemyndigelse fra 

generalforsamlingen til at optage fornødne lån. 

 

Kristian Jakobsen - fortæller om købet og om, hvorfor det 

endnu ikke er i orden, da vi er en forening er der mange 

foranstaltninger der skal være i orden. Kristian Jakobsen 

kan kun sige, at han og hele bestyrelsen har handlet i den 

overbevisning, at formalierne var i orden. 

 

Else Pedersen - foreslår at der indkaldes til en ekstra 

ordinær generalforsamling, da hun ikke mener 

bemyndigelsen blev givet sidste år. 

 

Erik Johansen - spørger om vi ikke kan godkende her på 

denne generalforsamling at købet er foretaget.. 

 

Kristian Hansen – vi gav bemyndigelsen sidste år!   

 

Søren Gudiksen – syntes vi skal stoppe ordkløveriet nu. 

 

Erik Johansen spørger om vi på generalforsamlingen kan 

godkende beretningen og igen give bemyndigelse til 

bestyrelsen om, at optage fornødne langfristede lån. 

 

Der blev klappet og dermed begge dele godkendt. 

 

Bestyrelsen tager til efterretning, at fremover skal dele af 

Paragraf 8 med på dagsordenen som et punkt under forslag 

fra bestyrelsen. 
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Paragraf 8 – Bestyrelsen har den daglige ledelse af 

klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i 

klubbens anliggender. Optagelse af større lån samt køb, 

salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse 

af en generalforsamling. 

 

Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse 

John Rohde gennemgik regnskabet 2014/2015, som blev 

godkendt 

uden bemærkninger. Med et overskud på 159.475 kr. ( 

regnskabet blev udleveret til alle deltagere) 

 

Forelæggelse af budget og 

fastsættelse 

af medlemskontingenter 

John Rohde gennemgik budgettet for 2015/2016 

(udleveret) 

Der er taget udgangspunkt i medlemstallet pr. 30.09.2015 

Bestyrelsens forslag til kontingentstigning er indarbejdet i 

budgettet. 

Budgettet blev godkendt. 

 

                                                                                                            

Den foreslåede kontingentstigning er hermed godkendt, da 

man godkender budgettet for 2015/2016 

 

Bestyrelsen tager til efterretning, at fremover skal 

kontingentstigning med på dagsordenen som et punkt 

under forslag fra bestyrelsen. 

 

Forslag fra bestyrelsen Ingen 

 

Forslag fra medlemmerne Ingen 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 

(På valg er Kristian Jakobsen og 

John Rohde) Birger Madsen har 

valgt at stoppe i bestyrelsen. 

(Bestyrelsen foreslår genvalg af 

Kristian Jakobsen og John Rohde 

samt nyvalg af Søren Stjernholm 

Jensen til bestyrelsen og genvalg af 

Berthel Vestergaard og Brian 

Moesgaard som suppleanter) 

Søren Stjernholm Jensen blev nyvalgt. 

Kristian Jakobsen og John Rohde blev genvalgt. 

 

Berthel Vestergaard og Brian Moesgaard blev genvalgt 

som suppleanter. 

 

Bestyrelsen takker Birger Madsen for godt samarbejde. 

Valg af revisor og revisorsuppleant  

(på valg er Christian Mølsted) 

(Bestyrelsen foreslår genvalg af 

Christian Mølsted som revisor og 

Niels Jørgen Nielsen som 

revisorsuppleant) 

Christian Mølsted blev genvalgt som revisor. 

 

Niels Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt Kristian Jakobsen uddelte pokaler til årets klubmestre og 

til årets spiller. Ikke alle klubmestre var fremmødt. 

Charlotte Strand, Kristian Hansen og Kjeld Lidegaard fik 

sine overrakt. Dan Locht, Marianne Brændstrup, Jette 

Bendtsen, Johannes O.Jensen og Fie S.Pedersen var ikke 

fremmødt. 

Order og Merit gik til Kristian Johnsen med 4700 Point 

som nr.1 i A og til Johnni Sjørslev Galsgaard med 49 point 
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som nr.1 i B 

 

Årets spiller 2015 blev John Rohde for hans store indsats i 

klubben. 

John er et medlem hvis værdier er værd at leve efter. John 

er altid venlig og imødekommende, han har altid tid til, at 

lytte han er meget ydmyg omkring sig selv, John er en 

meget tålmodig mand og han er svær at blive gal på, ja 

John er altid rar at være sammen med, og derfor har han 

fortjent at blive årets klubmand.  

 

”Mål og midler” blev udleveret og Kristian Jakobsen 

gennemgik den reviderede visionsplan for Åskov 

Golfklub. Visions planen er et arbejdsredskab for 

bestyrelsen, og den kan løbende justeres, ligesom gode 

ideer fra medlemmerne er meget velkommen. Det er 

vigtigt at bemærke, at Åskov Golfklubs værdigrundlag 

IKKE er ændret. 

 

Kristian Jakobsen fortalte om medlemsudviklingen i DGU 

der er pt. 150.916 aktive golfspillere i Danmark. Og der er 

190 baner at spille på. Vi skal alle hjælpe til med, at være 

ambassadører for at skaffe flere medlemmer til klubben. 

 

Kristian Jakobsen afsluttede generalforsamlingen og 

takkede for godt samarbejde med bestyrelsen og en tak til 

dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Kristian Jakobsen Jan Christensen John Rohde 

 

____________ _____________ ________________ 

 

 

 

Brita Heesgaard Gert  L. Sørensen Birger Madsen Thomas Thisted 

 

 

______________ _______________ ________________ ______________ 

 

 

 

Erik Johansen 

 

______________ 

       Dirigent 


