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Referat af ordinær generalforsamling 
 

 Dato og sted: Torsdag d. 15.nov 2018 kl. 19.30 i Klubhuset 

 Deltagere: 59 voksne og 1 junior 

 Referent: Hanne Slot  Petersen 
 

Dagsorden: Beslutning: 

 
1. Valg af dirigent Christian Mølsted blev foreslået og valgt og kunne oplyse, 

at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt 
varslet jf. vedtægterne. 
 

2. Beretning om klubbens 

virksomhed i det forløbne år  

Kristian Hansen fremlagde bestyrelsens årsberetning 
2018. 
(Et eksemplar vedhæftet referatet, og kan desuden læses 
på hjemmesiden) 
 
Christian Mølsted spørger om vi på generalforsamlingen 
kan godkende formandens beretning. 
 
Forsamlingen klapper og er hermed godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af det 

reviderede regnskab til 

godkendelse 

Kristian Hansen gennemgik regnskabet for 2017/2018, 
som blev godkendt, med et overskud på 71.371,- kr.  
(Et eksemplar af regnskabet med oversigt over 
leasingforpligtelser samt budgettet vedhæftet referatet. 
Regnskabet udleveret til alle – lagt på bordene ved 
ankomst) 
 

4. Forelæggelse af budget og 

fastsættelse af 

medlemskontingenter 

Kristian Hansen gennemgik budgettet for 2018/2019 
(budgettet udleveret til alle – lagt på bordene ved 
ankomst) 
Klubbens leasingforpligtelser ligeledes udleveret til alle – 
også lagt på bordene ved ankomst. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter i 2019: 
1. Juniorer (under 16 år) kr. 700   (16 – 18 år) kr. 1.500 
2. Ungseniorer (19 – 25 år og studerende med studiekort) kr. 2.425 
3. Seniorer (over 25 år) kr. 4.850 
4. Passive kr. 700 (passive medlemmer har spilleret på par-3 banen) 
5. Langdistancemedlemmer kr. 1.700 
    (betinget af fuldgyldigt medlemskab af anden klub) 
6. Prøvemedlemmer – form og pris fastsættes af bestyrelsen 
7. Firmaer – Forhandles med bestyrelsen 
8. Indskud kr. 0 
Fuldgyldige medlemmer betaler kontingent med halvdelen for foråret 
(den 1. januar) og halvdelen for efteråret (den 1. juli). 
I kontingentet er inkluderet fri brug af træningsbolde på driving range 
og DGUafgift. 
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Christian Mølsted spørger om vi på generalforsamlingen 
kan godkende næste års budget og fastholdelse af 
medlemskontingenter 
 
Budget og medlemskontingenter blev godkendt. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

(Fuldmagt til optagelse af 

lån) 

I henhold til vedtægternes §8 bemyndiger 

generalforsamlingen bestyrelsen til at optage de fornødne 

langfristede lån og/eller kreditter til finansiering af 

gennemførte og kommende ændringer på vort 

baneanlæg, og ændringer i og ved klubhuset samt et 

kommende maskinhus.  

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de 

nødvendige pantsætninger for etablering af nævnte lån 

og kreditter. 

 
Christian Mølsted spørger om vi på generalforsamlingen 
kan godkende denne bemyndigelse. 
 
Forsamlingen klapper og hermed godkendt. 
 

6. Forslag fra medlemmerne Ingen 
 

7. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer samt 

2 suppleanter til bestyrelsen. 

(På valg er Jan Christensen, 

Brita Heesgaard, Michael 

Nielsen, Sport og Michael 

Nielsen, Partner. Desuden 

ønsker Hans Hessellund at 

stoppe i bestyrelsen.) 

(Bestyrelsen foreslår genvalg 

af Jan Christensen, Brita 

Heesgaard og Michael 

Nielsen, Partner, således 

bestyrelsen fremadrettet 

består af 5 medlemmer.) 

(Brian Moesgaard og Carsten 

Andersen foreslås genvalgt 

som suppleanter). 

 

Jan Christensen, Brita Heesgaard og  
Michael Nielsen, Partner blev genvalgt. 
 
Carsten Andersen blev genvalgt som suppleant.  
 
Brian Moesgaard blev genvalgt som suppleant. 
 
 

8. 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. 
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9. Eventuelt Jan Christensen gennemgik den nye bestyrelsesstruktur 
som ændres fra 7 til 5 personer. Der vil blive et 
Kommercielt udvalg (KU) og et Forretningsudvalg (FU). 
Den kommercielle tager sig af indtægterne i klubben og 
den forretningsmæssige tager sig af udgifterne. Vores 
foreningsarbejde skal styrkes gennem flere medlemmer i 
vores udvalgsarbejde som refererer til bestyrelsen – uden 
at have en bestyrelsespost. Beslutningerne skal kunne 
tages i udvalgene med reference til et 
bestyrelsesmedlem. Det skulle gerne kunne lette 
bestyrelsesarbejdet, og arbejdet i de enkelte udvalg. 
 
Kommentarer hertil: 
Carsten Andersen – Bestyrelsen skal være opmærksom på 
at banen skal have fuld opmærksomhed, den skal være 
omdrejningspunktet, da det er vores aktiv. 
 
Kristian Hansen svarer: Banen ER vores eneste aktiv og 
det må ingen være i tvivl om! 
_____ 
 
Per Tordrup – Lyder fremragende. Syntes at bestyrelsen 
skal være mere synlig og mere kendt blandt 
medlemmerne for at den nye struktur vil gøre gavn. 
Repræsentere sig mere end tidligere. 
_____ 
 
Carsten Andersen: Hvorfor skal vi være billigst i området ? 
Bare 100 kr mere pr. medlem kunne gøre en stor forskel… 
 
Kristian Hansen svarer: For at bevare medlemstallet. 
Bestyrelsen tror på, at med de midler, vi kan få ind med 
det nuværende medlemskontingent, så vil det være 
muligt at opretholde banen i ønsket stand det næste års 
tid. 
_____ 
 
Ane Marie Thalund: Ønsker et nyt toilethus på banen eller 
en renovering. 
 
Kristian Hansen svarer: Det er taget til efterretning 
_____ 
 
Birgitte Steffensen: Hvorfor er det så besværligt at leje en 
Buggy? Kan det ikke gøres elektronisk? 
Knud Plauborg: Man ringer også til sekretariatet i alle 
andre klubber for at reservere en Buggy. 
 
Kristian Hansen svarer: Det er for dyrt at få noget 
elektronisk – der må ringes til kontoret og reserveres. 
_____ 
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Kristian Hansen opfordrer til at man lader sig kontakte af 
Vestjylland Forsikring, da det giver kr. 250,- i klubkassen. 
Der opfordres også til at anskaffe sig et OK kort eller til at 
få Åskov GK registeret som modtager af de 6 øre pr. liter 
det giver, hvis man har et OK kort.  
_____ 
 
Kristian Hansen takker Hans Hessellund og Michael 
Nielsen for indsatsen i bestyrelsen, og overrækker 3 
flasker vin til begge. 
_____ 
 
Kristian Hansen uddeler pokaler, gavekort og som noget 
nyt diplomer til årets klubmestre.  
Fremmødt var: Aleksej Pedersen, Daniel Nyegaard, Erik 
Krog Jensen og Inger Madsen. 
Ikke fremmødt: Cecilie Ludvigsen, Tonny Thorsen, Preben 
Strand, Martin Pedersen og Dorthea Dall. 
 
Årets spiller 2018 blev Erik Krog Jensen som fik overrakt 
pokal, diplom og 2 flasker vin.  
_____ 
 
Christian Mølsted afsluttede generalforsamlingen som 
dirigent og gav ordet til Kristian Hansen. 
 
Kristian Hansen takker Christian Mølsted for 
velgennemført generalforsamling og takker deltagerne 
for fremmøde. 
 
Der afsluttes med et leve for klubben. 
 

 
Kristian Hansen  Jan Christensen  Brita Heesgaard  
 
____________ _____________ ________________ 
 
 
 
Hans Hessellund  Kasper V. Jansen                 Michael Nielsen               Michael Nielsen  
             Partner                             Sport 
 
______________ _______________ ________________        ______________ 
 
 
 
Christian Mølsted 
 
______________ 
       Dirigent 


