
 

 
Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club 
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.30 
i Stakladen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C 
 
      Referent: Dorthe Fog 

  

Der var fremmødt 61 medlemmer samt bestyrelse og suppleanter. 

 

Formanden Niels Graversen bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen foreslog Alex Hansen, som blev valgt. 

 

2. Formandens beretning. 

Starten på 2017 blev lidt bøvlet. 

- Først stod adgangssystemet af, så vi måtte installere et nyt. Dette gav lidt udfordringer i 

starten men kører nu. 

- Dernæst stod serveren af, hvilket gav problemer med indskrivning og betaling af 

greenfee. Vi benyttede lejligheden til at få lagt fibernet ind. Det betyder en forøgelse af 

hastigheden. Nu mangler vi så bare at få en wifi forbindelse etableret. Dette vil der blive 

kigget på i 2018.  

- Der har løbende været problemer med boldmaskinen. Problemerne skulle være løst nu. 

Til gengæld har vi store problemer med vand på Driving Range. Det kræver en større 

indsats at dræne vandet væk, men det har absolut højeste prioritet. 

- Som bekendt er A/S’et afviklet. Der er nogle som ikke har fået deres udbetaling endnu. 

Det skal i den forbindelse nævnes, at afviklingsteamet ikke kan hjælpe med spørgsmål 

omkring hvilken bank, der er anvendt ved købet. Man bedes også selv lige checke, om 

mailadressen er blevet ændret. 

 



Regnskabsmæssigt fik vi en grim overraskelse, da det viste sig, at det eksterne bureau ikke 

havde levet op til det aftalte. Opsigelse af samarbejdet skete pr. ultimo juni. Det gav en hel 

del ekstra arbejde for vor nye kasserer, Uffe. Derfor tog det noget tid, før vi turde melde 

resultatet for foråret ud. I dag varetages bogføringen med ekstern bistand på kontoret. 

 

Der har heldigvis også være positive oplevelser i 2017. 

I flæng kan nævnes 

- Sponsorområdet. 

- Indleje af buggies. 

- Greenfee indtægter både på Lasse Larsen Sløjfen og på 18-hulsbanen, som begge ligger 

over budget på trods af en kort sæson. 

- Igen i 2017 har vi haft en flot bane, som mange gæstespillere gerne benytter. I den 

forbindelse skal nævnes samarbejdet i Golfringen. Det har givet klubben et overskud på 

ca. kr. 110.000. Nogen vil sige, at de optager plads på banen. Korrekt, men vi har stadig 

rigtig god plads på banen, så det vi har solgt er overkapacitet. 

- I 2017 fik vi nye teested skilte med hulforløb og firmalogo. Vi mangler at få flere logoer 

solgt, men det kommer forhåbentlig snart. Hvis nogen kender en mulig sponsor, så sig 

endelig til. vi har også fået sponsortavlen op fra kælderen, så den nu hænger ved 

indgangspartiet. 

 

På det sportslige område er det gået lidt blandet. 2. division holdet rykkede ned efter kun 1 

sæson. Seniorholdet rykkede derimod op i 1. division.  Tillykke og held og lykke med 

sæsonen. 

Birgit Jørgensen vandt sæsonfinalen på Senior- og Veteran Touren. Stort tillykke til Birgit. 

Klubmesterskaberne blev afviklet på en ny måde, som ikke fandt sympati alle steder. 

Turneringsudvalget finder en ny måde for afvikling i 2018. Se mere på Golfbox. 

Klubmestre i 2017 blev 

Camilla Munk Hansen med Jette Knudsen som runner up 

Anders Buch-Jeppesen med Emil Basse Andersen som runner up 

 

Også klubberne i klubben har haft stor aktivitet: 

Dameklubben har 70 medlemmer, men har plads til flere. Har livlig aktivitet både internt og 

sammen med venskabsklubber. 



 

Herreklubben har et stagnerende medlemstal og har indført tiltag til at få tilgang til klubben.  

 

Herreklubben og Dameklubben har det fælles projekt, der hedder bamsematchen. Bamsen 

forsynes med rød eller blå sløjfe afhængig af om årets match bliver vundet af dame – eller 

herreklubben. I 2017 måtte man karakteristisk opgive at gennemføre matchen pga. regnvejr 

og en meget fugtig bane. Så bamsen har stadig den blå sløjfe og sidder og ser tilfreds ud på 

en hylde i møderummet. 

 

Seniorklubben har stadig høj aktivitet med matcher 2 gange om ugen. Det kniber med 

deltagelsen til matcherne. Det må vi se nærmere på. 

 

Begynderudvalget har som sædvanlig haft høj aktivitet og har oven i det sædvanlige arbejde 

startet et nyt projekt, der hedder klub 37+ Det er beregnet på de spillere, der har bestået 

begynderprøven, men endnu ikke er kommet rigtigt i gang med golfen. 

 

Klubben har forsøgt at sætte nye initiativer i søen:  

Således forsøgte vi at få gang i Paragolf. Ønsket var, at det kunne kaste noget positiv omtale 

af sig, hvilket skete med både artikler i pressen og et indslag i TV2. Imidlertid var der ikke 

tilstrækkelig tilslutning til afholdelse af en match, så den blev aflyst.  

 

Endvidere forsøgte vi at få deltagere til Aarhus Mesterskaberne i Pay & Play. Det lykkedes 

ikke, men vi forsøger igen i år med Mollerup og Aarhus Golf som medarrangører. 

 

Bestyrelsen har forsøgt at imødegå fremtiden ved at starte et strategiprojekt med Torben 

Jørgensen som inspirator og tovholder. Det er der kommet et lovende resultat ud af. Man 

har især fokuseret om følgende områder: 

- Imødekommenhed 

- Restaurant og indretning 

- Banen 

- Vedligeholdelse hus og driving range 



En af de ting der står højt på listen er maling af klubhus, baglader og driving range. 

Forslagene indgår nu i bestyrelsens arbejde, og en prioritering af aktiviteter og økonomi vil 

blive besluttet.  Alle medlemmer vil herefter blive informeret via mail.  

I slutningen af oktober besluttede bestyrelsen at opsige aftalen med Pro’en Stig Schwartz. 

Ikke nogen let beslutning, men vi mente ikke, at vi kunne udvikle samarbejdet yderligere. 

Det gav anledning til en del kritik, men det er mit indtryk, at den er stærkt aftaget efter det 

blev bekendtgjort at afløseren bliver Oli Barddal. Vi og Oli glæder os til samarbejdet. Brug 

ham nu! 

 

Musta meddelte os midt på året, at han gerne ville stoppe til nytår. Det tog vi til efterretning 

og gik i gang med at finde en afløser. Vi har talt med rigtig mange kandidater og har 

forhandlet kontrakt med en del, men det lykkedes os ikke at finde afløseren. Det lykkedes 

heldigvis at få Musta til at fortsætte. Det sker med fokus på indretning, personale, 

vareudbud m.v. Driften vil løbende blive fulgt af Ole Peter Jensen (OP) og Finn Bisgaard.  

 

Bestyrelsesarbejdet er forløbet godt med arbejde til alle. Jeg har dog en mindre bekymring 

vedr. bestyrelsessammensætning både fsv. køn og alder. Der er således ingen kvinder i 

bestyrelsen og en del af medlemmerne er over 70. Jeg tror, at man stille og roligt skal 

adressere forholdet og nå frem til en mere hensigtsmæssig sammensætning. Det er jo sådan, 

at det optager meget tid at være med i ledelsen (FU). Men det skyldes til dels den måde vi 

har valgt at drive klubben. Der er jo kun Dorthe til at varetage den daglige drift på kontoret. 

 

Til slut en stor tak til greenkeeperne for den store indsats, som de har gjort for banen i løbet 

af året. Det har ikke været et nemt år med al den regn. 

Også en stor tak til alle de mange frivillige, som yder en kæmpe indsats. 

Og til kollegaerne i Bestyrelsen og Dorthe. 

 

På spørgsmål fra salen blev det oplyst at i Golfring-gruppen ligger vi på en 2-3 plads mht til 

indtjening. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Uffe Pedersen. 

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 



4. Fremlæggelse af budget v. kasserer Uffe Pedersen. 

Revideret budget for 2018 blev fremlagt til orientering og budget for 2019 blev fremlagt og 

godkendt. 

Der var forslag om uændret kontingent i 2019  i forhold til 2018 og det blev godkendt. 
 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag medlemmer. 

Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændring af § 3.3, § 3.3.A og § 3.4 i henhold til 

bilag til indkaldelse til generalforsamling. 

§ 3.3 ændres til følgende formulering: 

Indmeldelse sker skriftligt til klubbens bestyrelse. Ved indmeldelse kan der opkræves et 

indskud, der ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab. 

§ 3.3.A slettes 

§ 3.4 ændres til følgende formulering: 

Udmeldelse sker skriftligt til klubben med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar. Dvs. 

senest 31. oktober. Samme termin er gældende for overgang til anden medlemskategori, 

herunder passivt medlemskab. 

Alle 3 vedtægtsændringer blev godkendt. 

 

6. Valg af formand. Niels Graversen blev genvalgt. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 Ole Peter Jensen – villig til genvalg 

Keld Nomanni – villig til genvalg 

Lars Kjuul Kristensen – villig til genvalg 

Alle blev genvalgt.  

 

8. Valg af suppleanter.  

Aage Andersen: 1. Suppleant – villig til genvalg 

Peter H. Paulsen: 2. Suppleant – villig til genvalg 

Begge blev genvalgt. 

 



9. Valg af ekstern revisor. 

Søren Anthon Pedersen, Revisorfirmaet Martinsen blev valgt. 

 

10. Eventuelt. 

Formanden informerede om arbejdsweekend 24.-25. marts. 

 

Klubbens nye Pro Oli Barddal præsenterede sig selv. Han glæder sig til at komme i gang og 

glæder sig til at møde klubbens medlemmer, såvel til træning som ved den daglige gang i 

klubben. 

Finn Bisgaard fortalte, at man ville lave fredagsmatcher som parmatcher. Og et par betyder 

bare 2 der gerne vil spille sammen. Enlige kan melde sig og vil så blive sat sammen med en 

makker. Der vil være forskellige spilleformer og matcherne afsluttes i restauranten med 

middag og hygge. 

Claus Christensen fra turneringsudvalget opfordrede til at støtte op om klubturneringerne. 

Der vil være åbningsturnering 14. april. 

 

Årets leder blev Gert Kristensen fra Baneservice og Seniorklub (pokal + vin) 

Hall of Fame gik til Alex Hansen (pokal + vin) 

 

 

Harlev, 7. marts. 2018 

 

 

Dirigent Alex Hansen 

 

  


