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Ordinær Generalforsamling 
 
Dato og sted:  21. november 2019 kl. 19.30 i klubhuset. 
Deltagere:        67 af klubbens medlemmer.                                         
Referent:         Jan Christensen 

 
 

 
Dagsorden: Beslutning: 

 

Dagsorden 1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af 

medlemskontingenter. 
5. Forslag fra bestyrelsen. (Fuldmagt til optagelse af lån) 
6. Forslag fra medlemmerne. (Ingen) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til 

bestyrelsen. (På valg er Kristian Hansen, Kasper 
Våtevik Jansen og Brian Moesgaard.) Bestyrelsen 
foreslår genvalg af Kristian Hansen og Brian 
Moesgaard samt nyvalg af Marianne Brændstrup). 
(Anne Marie Kristensen og Jens Ørbæk foreslås 
nyvalgt som suppleanter). 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (På valg er 
Christian Mølsted og Niels Jørgen Nielsen.) 
(Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Mølsted som 
revisor og Niels Jørgen Nielsen so revisorsuppleant.) 

9. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beretning ved Kristian Hansen 

 
Kristian Hansen bød velkommen til årets Ordinære 
Generalforsamling, og takkede for den flotte opbakning, hvor 
67 medlemmer var mødt frem. 
 
Som dirigent blev foreslået Erik Johansen og samme blev valgt 
til dirigent for Generalforsamlingen. 
 
Erik Johansen kunne konstatere, at indkaldelsen til året 
Generalforsamling var foregået rettidigt, og at vi derfor kunne 
fortsætte aftenens program. 
 
Kristian Hansen aflagde en fyldestgørende beretning om 
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 Åskovs Golfklubs virksomhed. 
Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside. 
 
Beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen, uden 
bemærkninger. 
 

 
3.  Fremlæggelse af regnskab for    

regnskabsåret 2018/2019 

 
Kristian Hansen fremlagde regnskabet for klubbens drift for 
regnskabsåret 2018/2019. Alle deltagere fik udleveret et 
eksemplar. 
 
Regnskabet blev efterfølgende godkendt af forsamlingen, 
uden bemærkninger. 
 

        
4.   Forelæggelse af budget for 

regnskabsåret 2091/2020 samt 
fastsættelse af 
medlemskontingent for 2020. 

 
 
 

 
Kristian Hansen fremlagde budgettet for klubbens drift for 
regnskabsåret 2019/2020, samt medlemskontingent for 
sæsonen 2020. Alle deltagere fik udleveret et eksemplar. 
 
Budgettet for regnskabsåret 2019/2020 blev efterfølgende 
godkendt af forsamlingen, uden bemærkninger. 
 

 
5.  Forslag fra bestyrelsen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Forslag fra Klubbens 
Medlemmer 

 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
 

 
Bestyrelsen fremlagde ønske om fuldmagt til at optagelse af 
de nødvendige lån for Åskov Golfklub. 
Forslaget/fuldmagten lyder således: 
”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 
investeringer/ændringer i og ved klubhuset samt 
ejendommen Sandetvej 4.  
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de 
nødvendige pantsætninger for etablering af nævnte lån og 
kreditter.” 
 
Fuldmagten blev efterfølgende godkendt af forsamlingen, 
uden bemærkninger: 
 
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne, til 
behandling under Generalforsamlingen. 
 
 
Til bestyrelsen blev valgt: 
 
Kristian Hansen (Genvalg). 
Brian Moesgaard (Genvalg). 
Marianne Brændstrup (Nyvalg). 
 
Som suppleanter blev valgt: 
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Jens Ørbæk (Nyvalg) 
Anna Marie Kristensen (Nyvalg) 
 
 

 
8. Valg af revisor og 

revisorsuppleant 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
       Overrækkelse af præmier: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som revisor blev valgt: 
 
Christian Mølsted (Genvalg) 
 
Som revisorsuppleant blev valgt: 
 
Niels Jørgen Nielsen (Genvalg) 
 
 
 
Ole Würtz fremlagde forslag til spil billig ugen. Fremover bør 
vi inkludere lørdag og søndag i uge 30 til kr. 50,00 
 
Det lovede bestyrelsen at tage med i betragtning i den 
kommende planlægning. 
 
 
 
Kristian Hansen havde glæde at overrække præmier under 
generalforsamlingen: 
 
Orders of merit 2019 – tirsdagsturneringerne: 
 
A-rækken: Erik Krog Jensen 
B-rækken: Bjarne Nielsen 
 
Klubmesterskaber 2019: 
 
Damer: Charlotte Balle Strand 
Herre: Dennis Thomsen 
Midage herre: Erik Krog Jensen 
Senior herre: Berthel Vestergaard 
Veteran damer: Marianne Brændstrup 
Veteran herre: Preben Strand 
 
Årets spiller: 
 
Kristian Hansen havde fornøjelsen af, at udnævne Anna 
Mortensen som årets spiller for Åskov Golfklub 2019. 
 
Anna Mortensen fik tildelt meget stor ros og anerkendelse for 
hendes engagement og frivillige indsats for klubben, med 
stort bifald fra alle i forsamlingen. 
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Kristian Hansen afsluttede Generalforsamlingen med en stor 
tak for god ro og orden, og gjorde endnu engang opmærksom 
på, at vi skal passe godt på vores klub og banen, og hjælpe 
hinanden med at få endnu flere til at spille golf i Åskov 
golfklub. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et 3-foldigt hurra for 
Åskov Golfklub. 
 
 
 

 
 
 

-----------------------------------        ----------------------------------- -----------------------------------        
Kristian Hansen                        Jan Christensen (referent) Brita Heesgaard 
   

 
                    

-----------------------------------        -----------------------------------  
Kasper Våtevik Jansen        Brian Moesgaard 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
Erik Johansen (dirigent) 


