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Afholdt mandag den 20. februar 2012 i Stakladen Studenternes Hus. 

Fremmødt: 301 personer + 27 fuldmagter - i alt 328 stemme berettigede   

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse, det af revisor påtegnede regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering 

samt beslutning om indskud og kontingent for det efterfølgende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 1. og 2. suppleant. 

9. Valg af ekstern revisor 

10.  Eventuelt 

 

Formanden bød velkommen  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog valg af Alex Hansen, der blev valgt.  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 

var rettidig indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten orienterede om at bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer vedr. § 3.3 vedr. suspension af aktie krav flyttes til punkt 4 i det at dette også er en del af 

klubbens løsning af økonomien. Det ekstraordinære medlemsbidrag gælder for medlemmer, der er medlem 

den 1. januar 2012 

Generalforsamlingen havde ingen indsigelser eller bemærkninger til dette. 

 

2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formanden kom i sin beretning ind på de forhold, der er i vore omgivelser. Det har betydet, at vort 

medlemstal er faldet med 300 personer over 5 år. 

Der har også været en forskydning til billigere medlemstyper, hvilket er hårdt ved økonomien. Der er derfor 

behov for at agere, og bestyrelsen har fremlagt en 5 punkts plan, som bliver gennemgået senere på denne 

generalforsamling. Organisationen er på plads både ved greenkeeper, restaurant, kontor og pro-træner. Der 

var en tak til alle medarbejdere for indsatsen i året, som til tider ikke har været helt så let.  En særlig tak til 

Ole Peter Jensen, som har lavet et stort arbejde omkring salg af jorden. og selv om han nu er på nedsat tid 

vil vi stadig have glæde af Oles ekspertise. Der var også en velkomst til vor nye forretningsfører Peter 

Agerboe og Pro Stig Schwarts. 

 

Herefter blev gennemgået alle stående udvalg og klubber i klubben. Oplysningerne findes på klubbens 

hjemmeside. 

 

Fremtiden 

Vi har en stor konkurrence fra naboklubberne og andre fritidsaktiviteter. Det er derfor et must for bestyrelsen, 

at vor bane blev meget højt prioriteret, til glæde for medlemmer og gæster. Vi prioriterer også udvidelse af 

par 3 banen til en 9 hullers kortbane.  

 

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelseskollegaer, alle udvalg, bestyrelser i Klubber i 

Klubben, hjælpere og medarbejdere for en stor indsats, hjælpsomhed og engagement ikke mindst over for 

nye medlemmer, så den gode stemning kan beholdes i klubben. 

 

Dirigenten spurgte om der var indsigelser mod beretningen. 
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Medlem 22 Jette Holm 

Jette Holm spurgte om formanden ikke havde glemt, at vi havde fået sponsoreret en lynhytte. 

 

Formanden beklagede forglemmelsen og takkede Lene Jacobsen for sponsoratet, som er taget i brug til 

stor glæde for alle. 

 

3. Fremlæggelse af det af revisor påtegnede regnskab til godkendelse 

 

Lynge Østergaard præsenterede regnskabet, som havde været fremlagt til eftersyn. De der havde rekvireret 

regnskabet havde fået dette tilsendt sammen med revideret budget for 2012 og budget for 2013.  

  

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet. 

 

Medlem 99 Torben Jørgensen 

Torben Jørgensen havde nogle bemærkninger omkring budget for 2013.  Torben ville gerne have oplyst, om 

det var bestyrelsens hensigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis regnskabet ikke blev 

godkendt. Der manglede oplysning om den kautionsforpligtelse, som klubben havde over for banken for 

medlemmer, der havde lånt til aktiekøb. Han ville også spørge bestyrelse og revision om der var en 

forklaring på de regnskabsmæssige underskud de foregående år, og hvordan man ville skaffe finansiering. 

Han ville også gerne have en forklaring på, hvordan der kunne komme en så stor afvigelse i forhold til det 

budget der blev godkendt for et år siden. 

 

Medlem 3205 Lars Lohmann 

Når man skal vurdere et regnskab ser man normalt på budgettet. Vi kan se, at resultatet er helt anderledes 

og udviser et stort underskud. Det er helt umuligt at forholde sig til tallene, når man ikke kender årsagerne og 

de enkelte poster. Lad os gennemgå regnskabet post for post. 

 

Lynge Østergaard svarede på spørgsmålene. Kautions forpligtelsen har aldrig tidligere været oplyst, og det 

er først nu, klubben begynder at tabe penge på dette. Kautionsforpligtelsen andrager 4.594.000. 

Underskuddet kan finansieres så længe vore kreditorer vil være med til at finansiere os. Spørgsmålet om 

afvigelserne, er et spørgsmål, som vi har haft meget fokus på. Vi laver månedlige budget analyser, og må 

konstatere nogle afvigelser. Den der har været gennemgående hele året er manglen på nye medlemmer, så 

vi mangler 500.000 i forhold til budgettet  

 

Da der ikke var flere spørgsmål blev regnskabet godkendt, der var 5 der stemte imod. 

 

4.  Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering 

samt beslutning om indskud og kontingent for det efterfølgende år 

Kasserer Lynge Østergaard fremlage det reviderede budget for 2012 samt budgettet for 2013.   

 

Medlem 119 Kurt Toft 

Kurt Toft var ikke tilfreds med, at det reviderede budget for 2012 kun var til orientering, når der var så stor 

afvigelse fra det godkendte budget for 2012. 

 

Formanden svarede at der i vedtægter ikke var noget krav om en godkendelse af dette. 

 

Medlem 99 Torben Jørgensen 

Torben Jørgensen støttede Kurt Toft. 
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Formanden oplyste, at der ville komme en afstemning efter præsentationen. Viser det sig, at proceduren 

ikke er overholdt trækker bestyrelsen forslaget, og indkalder til en ekstra generalforsamling. Forslaget som 

nu skal gennemgås er et resultat af drøftelser med vore ejere og banken, som begge siger god for planen. 

Herefter gennemgik formanden visionerne i fremtidsplanen. Målet med planen er: at skabe grundlaget for at 

AAGC kan overleve på sigt og skabe en bæredygtig forretning med udgangspunkt i en forening, hvor vi ejer 

og vægter banen ved at holde kontingentet i ro for aktieejere 

 

Medlem 1638 Niels Graversen 

Det er forudsat at suspension af aktiekravet bortfalder i 2016. 

Formanden enig heri. 

 

Medlem 2635 Claus Christensen 

Er det ikke muligt at se budgettet på nettet inden generalforsamlingen? Er det rigtig opfattet, at 9 huls 

medlemmer skal henvises til den nye bane? Det er ikke hensigtsmæssigt, at ens kone ikke kan komme på 

stor bane og spille med familien. 

Formanden  

Det var anført i indkaldelsen at budget og regnskab kunne rekvireres pr mail. det er en beslutning, at vi året 

efter kortbanen er færdig, flyttes 9 huls medlemmerne hertil. 

 

Medlem 63 Knud Vestergaard. 

Det er ikke tilladt at lade personer, der ikke er medlem af DGU spille på vor bane. Vi må hellere give dem 

adgang til par 3 banen, hvilket de også vil have meget mere glæde af. Har bestyrelsen foreslået DGU at 

rense op i antallet af golfbaner – vi slår jo hinanden ihjel. 

Formanden  

Det er en del af aftalen med aktieselskabet, vi mener ikke vi gør noget galt, da ret til at spille stor bane er 

personlig, og kun er til vores bane 

  

Medlem 3232 Nina Skivesen. 

For mig at se er der udgifter ca. 300.000 på par 3 banen.  Hvorfor er det, man vil have 9 hullers medlemmer 

og begyndere flyttet hertil? Når der gives rabat fra A/S er det så nødvendigt, at man skal have den ekstra 

ekstraindtægt fra medlemmerne. 

Formanden  

Vi har været nød til at sige nej til arrangementer på grund af dobbeltbookning i 2011, men det er primært for 

at skaffe plads til flere greenfee gæster på stor bane, der har været bevæggrundene.  

 

Medlem 3524 Morten Hesselholt. 

Frygter I ikke, at hvis den nye bane bliver så god, at mange ældre medlemmer vil skifte til denne bane fordi 

længde og sværhedsgrad vil passe bedre til dette klientel. Så bytter vi et medlem, der betaler fuldt 

kontingent med et medlem, der kun betaler det halve. 

 

Medlem 821 Erik Luplau. 

Lige nu står vi alle sammen i en situation, at det drejer sig om 1600 kroner – 20 %. Om vi så er den dyreste 

eller næst dyreste klub i området, så er det vigtigste for os, at bevare de medlemmer vi har, så de ikke 

flygter.  Jeg har det sådan, at hvis jeg skal betale, vil jeg også have noget for pengene. Klubben er jeg meget 

glad for. 9 huls banen er en fantastisk god ide. Restauranten er blevet rigtig god, Når man kigger bag ud, så 

er banen rigtig god, i hvert fald den bedste vi har haft i mange år. Så skal jeg betale 1600 forventer jeg, at 

jeg får greenfee billetter, der svarer til dette beløb. Det syntes jeg er en billig kompensation i forhold til, at jeg 

kan tage venner og forretningsforbindelser med her ud – det vil også give omsætning i restauranten.  

 

Medlem 3205 Lars Lohmann 
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Det er korrekt, at budgetter er at spå om fremtiden. Det er bekymrende, at bestyrelsen beder om en 

trækningsret på 1 million, når man får en gave fra A/S på 700.000 og en ekstra indbetaling på 1,3 millioner. 

Det sender et signal til mig, at bestyrelsen ikke tror på deres eget budget, vi får sikker brug for pengene. 

Formanden.  

Jeg skal prøve at svare på spørgsmålene Jeg har ikke helt forstået, hvad det er i mangler af oplysninger på 

omkring kortbanen, men alle tal er tilgængelige så i må spørge igen. Omkring medlemstyper er jeg ikke så 

nervøs for konsekvenserne. Jeg tror ikke, man skal tvinge medlemmer til at blive i en bestemt kategori – 

alternativet er at de stopper.  Vedr. trækningsret er det ud fra de fremlagte budgetter, der viser, at vi har 

behov for ca. 800.000 sidst på året og 200.000 er en lille margin. 

 

Medlem 3172 Ole Hagen 

Hvis vores kontingent stiger med 1600 kr. betyder det, at det koster ca. 400 kroner hver gang, vi skal ud at 

spille golf. Det betyder for os, at vi til den pris kan spille på mange forskellige baner, hvis vi melder os ind i 

en svensk klub. Jeg syntes det er rigtig ærgerligt for vi er glade for klubben, men jeg tror, der er mange der 

tænker sådan. 

Formanden:  

De ekstra medlemsbidrag vi taler om er et en gangs bidrag – det er kun for i år, og det er på ingen måde vor 

hensigt at øge vort normale kontingent. 

. 

Medlem 2333 Henrik Hesselbjerg 

Når jeg sidder og kigger på budgettet for 2013 bekymrer det mig, at indtægtssiden er fyldt med 

indtægtsstigninger, som der reelt ikke er noget belæg for, før vi har set at driftsregnskabet holder vand. 

 

Medlem 1831 Frank Topholm 

Det er ikke det samme at gå 9 huller på kortbanen, som at gå dem på den rigtige bane. Jeg syntes der er 

blandet 5 – 10 forslag, som vi nu skal tage stilling til i en afstemning. Det er helt ude i hampen – det kan I 

ikke byde generalforsamlingen.   

Formanden  

Det er min holdning vedr. indkaldelse til en ny generalforsamling, det gør vi, hvis I beder om dette. Jeg vil 

gerne bede dirigenten foretage en afstemning om indkaldelse til en ny generalforsamling. Det ænder ikke på 

vore punkter, men vi får sat dem rigtig op i forhold til vor agenda, og så suspenderer vi generalforsamlingen 

nu og indkalder snarest til en ny.  

 

Dirigenten  

Det var noget af en melding, og jeg vil gerne sige, at vi har nogle punkter på dagsordenen stadigvæk  

Så vi behøver ikke nogen ny generalforsamling, men hvis det er bestyrelsens opfattelse, så gør vi dette. 

 

Medlem nr. 99. Torben Jørgensen 

Vi foreslår også, at der laves et nyt budget, der er i balance, intet ekstraordinært kontingent. Det kan vi ikke 

bære, da vi er i konkurrence med alle mulige andre i denne verden. Vi skal have et regnskab, der hurtigst 

muligt får vores egenkapital tjent hjem. Så vi foreslår, at vi får et budget, der er i balance og som går i retning 

af, at få egenkapitalen genetableret. Næste forslag er, at vi ikke giver bestyrelsen carte blanche til at stifte 

gæld eller optage nye lån. Dette er ikke en virksomhed, der skal drives på gæld – det er en klub.  

 

Medlem 119 Kurt Toft. 

Jeg har en regnskabsmæssig baggrund.  Vores situation er ikke holdbar, det jeg har været med til i lignende 

situationer er, at når man ikke kan betale sin gæld, går man tilbage til sine kreditorer, og undersøger om 

gælden kan reduceres, får lavere renter eller i yderste konsekvens laver en total rekonstruering. Der er vel 

ingen der tror på, at vi kan skabe så meget overskud, så vi kan fjerne den negative egenkapital. 
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Medlem 1313 Leif Korsgaard 

Jeg er enig med Kurt. Der er kun en vej frem, og det er en genforhandling med vore kreditorer, det må være 

muligt. 

Medlem 2246 Steen Frøbert. 

Det vil efter min opfattelse være i strid med vedtægterne at træffe beslutning om ekstra kontingent for 

indeværende år. En beslutning herom vil derfor efter min vurdering være ugyldig. Dirigenten bør ikke tillade 

en afstemning her om. 

Dirigenten.  

Der er noget terminologi, der skal plads. Det er et ekstraordinært medlemsbidrag ikke et kontingent. Ved at 

flytte bilag 1 er formalia er i orden.  

 

Medlem 2246 Steen Frøbert. 

Det er ikke for at starte en diskussion, om man kan flytte et beslutningsforslag. Det er ikke det det drejer sig 

om. Det er bestyrelsen, der siger i sit forslag, at de foreslår et ekstra kontingent indbetaling i 2012. Så nytter 

det ikke at kalde det et ekstra ordinært medlemsbidrag – det er kontingent. Det kan ikke besluttes for 

indeværende år uden en forudgående vedtægtsændring.  Hvis du har konsulteret andre er det fint for mig 

Jeg har blot givet udtryk for, at det ikke er i orden, men det er bestyrelsens og dirigentens ansvar. Jeg vil 

foreslå, at man genovervejer og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Der skal være mulighed for 

udmeldelse, såfremt det ekstrakontingent bliver vedtaget.  

Dirigenten:  

Jeg har sagt det flere gange, og det er også nævnt i indkaldelsen, at det er et medlemsbidrag ikke et 

kontingent.  Jeg vil benytte mig af min ret til at suspendere generalforsamlingen i 10 minutter medens 

bestyrelsen konfererer. 

 

Formanden:  

Situationen er alvorlig, og det har vi forsøgt at belyse. Det er ikke lykkedes at få forsamlingen til at forstå, 

hvor alvorlig den er, men efter sommerferien kan klubben ikke betale regningerne, og derfor er Torbens 

forslag urealistisk. Vi har lige holdt en lille konference, og vi har besluttet, at der er 2 ting vi gerne vil gøre. 

Det ene er, at formalia er i orden. Dirigenten er sikker i sin sag, og vi har haft kontakt til DGU og Dansk 

Idræts forbund.  Alligevel vil jeg gerne være sikker i min sag. Den anden ting er, at vi vil godt bruge lidt mere 

tid på at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Det kommer ikke til at ændre på fakta om, hvor vi er.. 

Det kommer heller ikke til at ændre på hovedindholdet af det, vi fremlægger og det kommer heller ikke til at 

ændre på, at det er et kardinalpunkt for bestyrelsen, at det bliver vedtaget. Jeg vil derfor bede dirigenten 

stoppe generalforsamlingen, og med ordinært varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 

der vil blive valgt bestyrelsesmedlemmer.  

 

Dirigenten Ja nu skulle jeg jo ikke sige mere, men det gør jeg. Uanset uenighed syntes jeg godt, vi kan 

være denne generalforsamling bekendt. Jeg havde selvfølgelig forventet, at vi skulle alle 10 punkter i 

gennem. Det der kommer til at ske er, at vi suspendere generalforsamlingen, og indkalder til en fortsættende 

- eller det er en ekstraordinær generalforsamling, hvor man tager punkterne 4 til 10. Under alle 

omstændigheder slutter vi her – nu.    

 

Referat af forsat generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club 
 

Afholdt torsdag den 15. marts 2012 i Stakladen Studenternes Hus. 

Fremmødt: 243 personer + 61 fuldmagter - i alt 304 stemme berettigede   

 

Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Det viser, at medlemmerne har stor 

interesse for deres klub.  

Siden sidste generalforsamling har vi fået vished for, at vor måde at gøre tingene på er i orden. 
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Da dette er en fortsættelse af den tidligere generalforsamling, vil jeg foreslå, at dirigenten Alex Hansen fra 

første del af generalforsamlingen fortsætter som dirigent. 

Der var ingen indsigelser.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.   

Da der er vedtægtsændringer, bliver der en skriftlig afstemning af bestyrelsens samlede forslag.  

Til formålet har jeg forespurgt og udpeget 4 stemmetællere blandt fremmødte medlemmer. De 4 medlemmer 

er: nr.323 Ejnar Utoft, nr. 19 Anne Mette Hegelund, nr. 229 Hanne Brender og 491. Claus Jørgensen. 

 

Herefter vil jeg give ordet til formanden Kristian Beck Andersen 

 

Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering  

samt beslutning om indskud og kontingent for det efterfølgende år 

 

Formanden fremlagde bestyrelsens begrundelse. 

o Sænkning af de barrierer der er for at folk starter med og forbliver golfspiller i AAGC, herunder 

o En golfbane hvor der kan spilles golf hele året 

o En ratet 9 hullers pay and play bane 

o En Bane der er i orden 

o En restaurant der er i orden 

o Et kontingent der ikke er/vil stige i 4 år (og der er ikke planer om det) 

o Nye medlemstyper 

o Sikre økonomien, uden reetablering af egenkapitalen år 1 

o Ekstra medlemsbidrag for 2012 

o Sikre Cash flow 

o Nedsætte trækningsbehov fra i år 1,4 mio. til 1,0 mio. kr. de næste 3 år 

o Sikre en golfbane som er vores og hvor vi ikke er en delt flok 

o 75% skal stemme for hele forslaget, vi vil ikke være en delt klub 

o Alternativ --  INGEN, -- som vi ser det: 

o At kassen sandsynligvis er tom inden sommerferien 

o At der må andre til hvis forslaget falder 

 

Herefter fik vor nye forretningsfører Peter Agerboe ordet for at gennemgå hele bestyrelsens forslag 

o Gennemgang af budget 2012 til orientering 

o Gennemgang af bestyrelsens 6 punkts plan 

o Gennemgang af budget 2013 

Peter havde valgt, at gøre det som et købmandsregnskab: Hvor kommer vore indtægter fra, og hvilke 

udgifter er der i forbindelse med at drive en golfklub 

Herefter gennemgik Peter bestyrelsens forslag og nødvendigheden af de foreslåede vedtægtsændringer og 

det ekstraordinære medlemsbidrag.  

Herefter gennemgik Peter forslag til nye medlemskaber, som skal tilpasse os til de faktiske markedsforhold. 

Motivationen for det ekstra medlemsbidrag er, at klubben igennem de sidste 5 år (2007 – 2011) har 

opbygget et likviditetsunderskud, på grund af negative resultater i alle år, vi selv har ejet banen 

Likviditetsunderskuddet skal fjernes delvist og ikke skubbes foran os.  

Som kompensation får alle medlemmer 5 greenfee billetter.   

Som en gestus kan alle udmeldte aktionærer modtage 2 personlige greenfee billetter til brug på vor bane i 

2012 uanset om disse er medlem af en anden golfklub eller ej.  

Det er en personlig voucher, som ikke kan sælges 

Hele projektet omkring udvidelse af par 3 banen blev gennemgået.  

Motivet for forslaget er, at vi lige nu har en unik mulighed for, at banken vil finansiere projektet.  
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Vi får øgede muligheder for indtjening gennem andre former for medlemskab og endnu flere greenfee 

spillere, når der også bliver par 4 huller. 

Peter gennemgik anlægsbudgettet, og forudsætningerne. Grundlaget er indhentede tilbud og materiale køb 

til listepriser, som viste, at hele udvidelsen ville koste maximalt 1,5 million. 

Det eneste der kan ”vælte” projektet er, at der findes oldtidsfund. I bekræftende fald vil gravearbejdet blive 

ændres, så det ikke bliver en udfordring. 

 

Herefter blev budgettet for 2013 fremlagt. Det er et forsigtigt budget, som er udarbejdet med mulige 

besparelser og på grundlag i det netop afsluttede regnskab 

 

Så fik formanden ordet for lige at opsummere bestyrelsens forslag.  

Ved at stemme ja til forslaget får vi : 

 En plan der hænger sammen 

 En åbning for nye medlemmer der gør at økonomien hænger bedre sammen 

 En mulighed for at vi overlever som klub 

 En bane der er åben hele året  

 En rated 9 hullers Pay & Play bane, der giver nyt liv 

 En bane der dur, en organisation der fungerer godt i et rart miljø 

 

Ved at stemme nej får vi: 

- Usikkerhed om banes standard og manglende kontinuitet 

- Medarbejdere / sponsorer og kommende medlemmer der er usikker på klubben 

- Likviditetsproblemer allerede inden sommerferien og handlinger der skal gennemføres 

inden  

- En ny formand og måske en helt eller delvis ny bestyrelse 

 

Vi kan ikke se andre løsninger. Derfor vil jeg råde alle til at stemme ja til forslaget. Det er vores klub, og vi 

skal stå sammen, og der er kun et forslag, og hvis det falder, er der andre der må til.  

Det er nu, vi har muligheden.  

Vi har også set, at der er andre klubber, der har prioriteret anderledes,end vi har.  

Vi har haft fokus på banen.  

Jeg vil opfordre alle til at stemme ja, så vi viser, at vi er en klub, der står sammen også i krisetider. 

 

Medlem 3205 Lars Lohmann   

Som de fleste sikker har bemærket, befinder vores golfklub sig i en dyb økonomisk krise. Vi er tæt på at gå 

konkurs, og vi skal derfor henvende os til banken, som skal være med til at løse dette her. Vi er i en 

dødsspiral og nogle af bestyrelsens forslag vil sætte turbo på denne spiral.  Vi har 2 problemer, det ene er 

at klubbens indtægter ikke dækker udgifterne, og klubben er insolvent med en negativ egenkapital på 3 

millioner. Problemet for selskabet er, at selskabets aktiver er nedskrevet med 19 millioner i år, og 

lejeindtægten fra klubben er under et voldsomt pres.   Jeg har aldrig set at en prisstigning i et 

konkurrence marked løser nogle økonomiske problemer. Det har som regel en negativ effekt. Her taler vi 

om et kontingent stigning, og hvis det er kunder, plejer de bare at forsvinde. Her er det så medlemmerne, 

det vender jeg tilbage til senere. Ud over et kontingent så ønsker man, at kunne disponere over 

trækningsmuligheder på op til 1 million. Det er helt fantastisk.   Jeg har 2 forslag til, hvordan vi kan 

komme videre.  Det første er faktisk ret simpelt – det retter sig mod klubben, som har præsteret et 

underskud på 1 million kroner.  Vi skal omgående tilpasse vore omkostninger til vore indtægter. Mit 

andet forslag retter sig mod A/S . Vi skal have banken med til at løse de her problemer. Banken har 33 

millioner i klemme i AAGC. Banken får sine afdrag via vores kontingent. Hvis selskabet går konkurs taber 
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banken de fleste af sine penge, så banken er selvfølgelig også interesseret i en holdbar, sikker og 

langsigtet løsning. Vi skal være klar over, at den klub loyalitet medlemmerne har, er på grund af deres 

aktie, og den er forsvundet nu, hvor aktierne er nedskrevet til nul.   

 

Medlem 99 Torben Jørgensen  

 Der blev sagt, at det ekstra medlemsbidrag blev brugt til at afbetale gammel gæld, men det er til at 

dække underskuddet i 2012 – det glemte Peter. Det er vigtigt at få samlet op 4 ting fra 20. februar, som 

var første del af generalforsamlingen.  Den 20. februar blev vi præsenteret for et regnskab med et 

underskud på en million sammenholdt med et budget på nul. En klubbestyrelse der væsentlig har 

overtrådt sine beføjelser. Man blev præsenteret for, at man nu vil optage gæld, hvilket man heller ikke har 

beføjelser til, uanset det har stået på i en årrække. Vi blev præsenteret for et regnskab, hvor vi har en 

negativ egenkapital på ca. 2,9 million kroner, og det er faktisk også en sandhed med modifikationer, for 

der mangler i regnskabet en kautions forpligtigelse på ca. 4,5 million. Det syntes jeg er stærkt kritisabelt 

for ledelse, bestyrelse og ikke mindst revisor. Man kunne jo frygte, at egenkapitalen ikke er minus 3 

millioner men 4.5 millioner større, altså et sted mellem 7og 8 millioner. 

Som det blev nævnt sidst, at der mangler kommunikation i en grad, som vi sjældent har set fra en 

bestyrelse. Der er ingen info omkring 2011, hvordan tingene har været på det finansielle område. Vi kan 

se på hjemmesiden – ingen info i det flotte Input. Vi er nogle stykker, der har henvendt os til bestyrelsen 

gennem året, senest i september uden resultat – det er ikke godt nok med larmende tavshed, og det er 

stærkt kritisabelt. Hvad er der sket siden 20. februar – intet.  Vi er blevet præsenteret for det samme 

budgetforslag, der er nogle få ændringer, men stort set det samme budget. Jeg syntes, det er uansvarligt. 

Der er forslag om, at vi kan få nogle gratis greenfee billetter. Det understreger endnu engang 

utroværdigheden i det budget, der er lagt. Jeg tror ikke på den greenfee reduktion, der er lagt i budgettet, 

når der samtidig udgives gratis greenfee billetter.. Jeg bliver nød til at gå et skridt tilbage, vi er 5 mand, 

som har arbejdet med de kommentarer jeg præsentere lige nu, og det er den samme gruppe, som 

præsterede kommentarerne den 20. februar. Det er Kim, Uffe, Hasse og undertegnede, og fra sidste 

generalforsamling Kurt Toft, som også er medunderskriver på de her kommentarer.   Budgetforslaget for 

2012 som det foreligger, er simpelthen forkert, det er ikke godt nok, vi har ikke behov for flere udgifter til 

medlemmerne. 

Budget forslaget løser ikke det akutte økonomiske problem, som klubben befinder sig i.  

 Vi skal ind på en debat, som Lars Lohmann var inde på.  Vi skal have en situation hvor vi skal have en 

balance i vores driftsbudgetter, vi skal have en situation, hvor vi har en videre førelse af vore 

kontingenter og ingen medlems bidrag. Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi optager gæld.  Mit forslag er, 

at det er for let, I kan ikke bare kaste håndklædet – det er for tøset. Mit forslag er, at I gør arbejdet 

færdigt, og at I supplerer jer med en lille arbejdsgruppe på 2 – 4 personer, som over en periode over de 

næste 4 – 6 uger og frem til 1. maj arbejder intens på et revideret budget 2012 og budget for 2013 og 

2014 for at få en langsigtet plan og holdbar plan.   Jeg har et medlem til dig, som er klar til at træde ind i 

sådan en gruppe. Medlem nr. 119 Kurt Toft. Kurt og jeg har også lavet en plan til dig som arbejdsgruppen 

kan arbejde på hen til 1. maj – det var et forslag.      

 

Formanden. 

Jeg vil sige 2 ting. Vi har holdt møde med Kurt Toft, vi havde et møde på nogle timer for at forstå hans 

forslag. Jeg har efterfølgende fået en mail fra Kurt med nogle forudsætninger.  En af forudsætningerne 

var, at vi skulle have en medlemstilgang, som den havde været de sidste 4 år.  Som medlemstilgangen har 

været de sidste 4 år vil betyde, at vi mister 150 medlemmer over de næste 3 år. Det svarer til et 
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indtægtstab på ca. 1 million kroner.  Hvis vi fortsat  mister 50 medlemmer om året, betyder det, at 

aktieselskabet ikke blot skal se bort fra, at vi betaler for at bruge jorden, men skal give et direkte tilskud. 

Med hensyn til at kikke på omkostningerne er vi i bestyrelsen nogle stykker, der også har arbejdet med 

økonomi over flere omgange. Vi har været inde og vende alle sten, og det har især været alle steder, hvor 

det  ikke har været kritisk for banen. Vi har ned sat vore udgifter for træner til et niveau, hvor vi ikke 

ødelægger begynderuddannelsen.  Vi har været på kontoret og fundet besparelser. Det sted hvor vi ikke 

har sparet, er på banen. Så hvorfor gør vi ikke bare det? Hvorfor Outsourcer vi ikke bare banen, der er 

klubber i naboområdet, der har gjort det, og jeg har set og hørt resultatet fra mange af dem der står i kø 

for at komme ind hos os – det er ikke en farbar vej. Jeg tror ikke på, at vi kan holde en bane med vores 

standart med en Outsourcet greenkeeper stab. Og den anden del med hensyn til den arbejdsgruppe, 

Torben, -som skulle arbejde med krisen, så er det nu, at medlemmerne skal ind. 

En udvidet par 3bane vil være et gode, da der ikke er nogen i området, der har det. En 18 huls bane har 

mange, så det er her vi kan differentiere os fra de andre, -det er også et af de steder, hvor vi kan skabe et 

indtægtsgrundlag.  På omkostningssiden blev der af den forrige bestyrelse lavet en driftmæssig 

undersøgelse i forhold til vore naboklubber. Vi har også været inde og Benchmarke i forhold til andre 

klubber. Det betyder ikke, at man ikke kan finde noget – det kan man altid, men det betyder, at det ikke er 

millioner man kan finde. Det er måske 100.000 det ene eller andet sted, men det er ikke millioner og det 

er det, vi har behov for når vi kigger over en treårig periode.  

Det sidste jeg vil sige, er timingen. Her er jeg uenig, det er nu, vi skal have nye medlemmer.   

 Der er ikke noget i vejen for, at vi er nogle stykker og jeg ved, du er blevet inviteret  ind i  A/S’s bestyrelse, 

( dog uden held )hvor de også sidder med økonomien og forhandlingerne med banken. -så der er ikke 

noget til hinder for, at vi kan gøre det her hen over sommeren, det er jo A/S, der har ansvaret for det, og 

når der skal forhandles  yderlig med banken.  

Det er mit indtryk, at A/S har forhandlet med banken, og det er mit indtryk, at de også inden for de sidste 

dage har haft fat i banken.  

Jeg ved ikke, om du har nogle ekstra kommentarer Niels, - for spørgsmålet var jo også til dig. 

 

Medlem 119 Niels Graversen 

De r var nogle bemærkninger til A/S . Der er tilsyneladende nogle, der ikke kan forstå, at aktieselskabet 

ikke har formået, at få banken med i sådan græsk løsning, hvor vi kunne få vor gæld sådan stort set 

slettet eller få en rente nedsættelse. Jeg kan forsikre jer, at vi har forsøg begge dele, men inden i forbander 

den bank alt for meget, så vil jeg godt fortælle, hvad det er vi er gået ud med.   

For det første er banken gået med til at finansiere udvidelsen af par 3 banen til en 9 huls bane med 1½ 

million. Jeg ved ikke hvor mange banker der i dagens marked inden for golfsporten, der var med på den. 

De er gået med til, at vi nedsætter vores forpagtningsafgift med 500.000 årligt, de næste år for at få 

klubbens økonomi op at stå. 

 Jeg ved, at banken er en ikke ubetydelig bidragyder, som sponsor til klubben.  Jeg er ikke tilfreds endnu, 

men at tro, at videre forhandlinger den vej kan bringe os videre – det kan vi godt holde op med.   

Det her er godt nok klubbens bord, men jeg hører, at man bare kan tilrette det budget og reducere 

omkostningerne med en million. Når vi nu ved at 80 – 90 % af udgifterne er bundet til forpagtningsafgift 

og til at holde banen for, så er det altså ikke seriøst at komme med, det budskab ”at så nedsætter vi lige en 

gruppe, der skal reducere omkostningerne med en million resten af året”  – det er ikke seriøst. Det hænger 

jo sammen med, at det her ikke er et problem, der er skabt inden for det sidste år, men det er som Peter 

meget rigtigt gik igennem med nogle søjler, som vendte den forkerte vej, så har vi præsteret underskud 
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fra og med 2006- ikke hvert år, men hvert eneste år. Så det er altså ikke noget man lige ordner ved at 

nedsætte en arbejdsgruppe.  

Jeg har ikke været vildt imponeret over de forskellige bestyrelsers indsatser gennem årene, men lige i 

øjeblikket tror jeg, de har fat i noget, der peger den rigtige vej. Der er i hvert fald 2 ting der efter min 

mening er helt sikkert og det er, at hvis vi ikke får en løsning nu, så kan vi glemme alt om at få flere nye 

medlemmer i år. For det andet det med at udskyde par 3 banen –( det kan vel vente, så kan vi få den 

finansieret  senere )– det kan vi ikke. Hvis vi ikke tager imod bankens tilbud om 1½ million nu, så er 

pengene nede i bankens kasse.  Det reducerer vores gæld til banken. Det har jeg bestemt ikke noget imod, 

men det løser altså ikke klubbens problemer – overhovedet ikke.     

 

medlem 626 Bjarke Kristensen 

For meget lang tid siden havde vi Charlie effekten. Vi købte banen og i den forbindelse følte jeg mig jagtet, 

jeg er lidt rød, så det med at købe aktie var ikke lige noget for mig, men jeg købte en aktie. Så kom 

finanskrisen – jeg har også finanskrise i min økonomi og 1600 kr. er meget for mig. Jeg kan ikke betale 

1600 inden 1. maj, for så skal jeg vælge mellem at betale mine afdrag og renter på de penge jeg har lånt 

til at købe aktien, og hvis jeg ikke betaler, så kommer I efter mig. Det gør i også, hvis jeg ikke betaler de 

1600 – og der er nogle der ikke har råd til at betale.   

 

Medlem 3205  Lars Lohmann   

Jeg har en kommentar til Niels Graversen.  Jeg er ikke sikker på, at du har forstået budskabet. Du har 

forhandlet med banken og taler om Græske løsninger. Det jeg forsøgte at forklare, er, at vi står i en helt 

ny situation. Inden 1. januar skal folk forny deres medlemskab, vi har ingen bindinger, vi har tabt vor 

aktie, vi er ikke knyttet til klubben mere, vi skal betale et ekstra kontingent på 1600. Det gør kontingent 

fastsættelsen useriøs. Det er ikke noget, der tiltrækker nye medlemmer, når andre golfbaner har fjernet 

deres indskud.  Det er det, der er det nye, og hvis du har entreret med banken med baggrund i de nye ting, 

og det tror jeg faktisk ikke du har, og det er det, der er mit budskab til banken.  Banken har selvfølgelig 

været inde og vurdere det her engagement, og har hensat og hvis I skal have en chance for at 

vedligeholde det her engagement , så er banken da nød til at gå ind på en eller anden måde. Hvilke 

argumenter har vi så for at folk skulle forny deres medlemskaber. Tidligere havde man en aktie, som man 

havde betalt 10 eller 20.000 for. Der var en facon i at støtte klubben og støtte min aktie, og det der er 

interessant for banken, og det skal få banken til at gå ind og hjælpe os. Det er hjælp til selvhjælp til 

banken – Det var det, der var mit budskab.   

 

Medlem 1866 Edvin  Juul 

Vi har 2 store problemer. Det ene er drift, og det andet er likviditet. Indtægterne til driften kan ikke løbe 

rundt i forhold til udgifterne, fordi vi mister medlemmer. Der kommer ikke nye medlemmer, da vi har et 

aktiekrav. Her er bestyrelsens forslag, det eneste fornuftige så vi kan få nogle flere indtægter ind. Det 

andet problem er likviditeten. Jeg er en af de, som ikke fik stoppet min PBS overførsel, så jeg har betalt mit 

kontingent Jeg står i den situation, at hvis klubben ikke fortsætter, så er det spildt, det jeg har betalt. Jeg 

kan lige så godt putte 1600 kroner mere i det. Bestyrelsen har sagt, at det næste likviditets underskud 

kommer inden august, det holder jo kun såfremt at resten betaler deres kontingent for 2012 ellers 

kommer underskuddet tidligere. Vi kan i en situation hvor vi ikke kan betale, og så krakker klubben og 

hvad sker der så.  Der er nogle der går rundt og tror, at så siger banken, at det er da godt nok synd for jer 

og så nedskriver banken gælden.  Gu’ gør de ej, de sælger til Pro-Ark golf, og så har vi ikke nogen klub, der 

hedder Aarhus Aadal. Så kan vi stifte en ny klub under dem og betale nyt kontingent for 2012. Så min 

http://www.google.dk/search?q=engagement&start=0&spell=1
http://www.google.dk/search?q=engagement&start=0&spell=1
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situation er, at jeg kan lige så godt stemme for bestyrelsens forslag – og det agter jeg at gøre, da det er 

billigere for mig for - ellers lukker klubben , og vi har ikke 6 uger til det, som nogle foreslår, hvis det her 

skal gennemføres så er det nu, og så er det nu, vi vedtager det og giver bestyrelsen den tillid. Jeg har ikke 

lyst til at gå rundt og kigge i de der budgetter. Jeg er overbevist om, at den bestyrelse der sidder da ikke 

og bruger flere penge end det der står i budgettet, og kan de spare nogle steder, så gør de det da. Vi har 

ikke år til at finde ud af det, vi har i dag, og hvis vi ikke gør det, så ender det bare med, at der er endnu 

flere der ikke betaler, og så får vi færre indtægter i år, og så krakker vi. Det er de udsigter vi har.  Med 

hensyn til min aktie, den er købt for flere år siden, og hvis vi krakker, er den intet værd, men hvis vi får 

styr på økonomien, så kan det være om 5 år har aktien en værdi, men i øjeblikket er den afskrevet . Vi skal 

have klubben til at køre videre, og derfor stemmer jeg for forslaget.           

 

Medlem Nr.  443 Kurt Kristensen 

Der er en ting, som vi slet ikke har snakket om I aften, og det er noget om vores bane og vores klub. Jeg 

støtter bestyrelsens forslag. Vi skal ikke sænke banes standard, det er det værste vi kan gøre, og miste de 

penge vi allerede har betalt, det vil da være fuldstændig åndssvagt. Der er ingen tvivl om, at banen som 

den er og var sidste år er den væsentligste årsag til at jeg spiller i Aadalen, Hvis vi for at skære ind til 

benet ikke laver de næste huller og sparer det hele væk og laver en elendig bane, så er jeg ikke medlem 

mere. Jeg tror at mange spiller her fordi vi har en flot bane, og jeg tror, at den eneste vej ud af det her er 

at vi gør det attraktivt for andre at spille og glædeligt for os selv at spille ude på vores bane.        

 

Handelsbank direktør Esben Kjeldsen 

Jeg har lige fået lov til at sige et par ord. Jeg vil da gerne bekræfte, at vi har haft nogle gode og hårde 

forhandlinger med A/S. Vi har faktisk været i en meget intens dialog, og jeg har aldrig snakket så meget 

golf, som jeg har snakket med Aarhus Aadal i det seneste halve år. Der skal ikke være nogen tvivl om, at 

selskabets bestyrelse har taget dette her meget meget alvorligt.  Jeg syntes, der er nogle misforståelser i 

noget af det, der kommer frem i dag.  Det syntes jeg faktisk er synd, at det ikke kommer på plads, når I nu 

skal til at tage stilling til Jeres klubs fremtid. Det er også noget vi har brugt, når vi var i forhandling, så 

har vi snakket meget klubbens fremtid: vil medlemmerne deres klub eller vil de ikke deres klub.  Jeg 

syntes, det er en god overligger i den her debet, vil I jeres klub eller vil I ikke  -i stedet for at diskutere 

forhandlinger med banken.  Situationen er, at I har givet omkring 60 millioner i runde tal, for det her 

anlæg hvor I spiller golf, og det er det så ikke værd mere, bestyrelsen har besluttet at skrive det ned til 40 

millioner, når jorden er solgt fra, har I en gæld deri på 32-33 millioner, halvanden million mindre hvis I 

stemmer for bestyrelsens forslag, det er sådan det står.   

Er det 30 millioner værd eller 25 eller de 40 millioner som A/S bestyrelsen har skrevet det til.  

Vores opfattelse er, at den værdi som jorden kan indbringe og ud fra den værdi der er, så føler vi os ret 

komfortable med at værdien der ude his jer, nok skal bringe os i mål, det er lettere for os, hvis der er en 

golfklub, som hvis der ikke er en golfklub. 

Så bliver der snakket om de der kautioner på 4½ million., Jeg syntes det er noget forkert i forhold til den 

negative egenkapital  – det forudsætter, at vi taber alle pengene og det gør det ekstra hårdt at sige at 

revisor og bestyrelse er ansvarlig for at gøre det op. Vi har altså godkendt, at det ikke tages med og jeg 

ser faktisk kun, at man ikke medregner kautioner, men først i det øjeblik  de er så latente at de forfalder. 

Her gør bestyrelsen det, som jeg syntes er meget ansvarligt,  de tager dem med ind i budgettet med det, 

man forventer at tabe rent bagudrettet.  

Det vi har aftalt med bestyrelsen, er at vi intensivere rykkerproceduren, det har nok været lidt let, når en 

eller to ikke har betalt bare at smide det ud til klubben, så kunne de inddrive dem. Vi har lovet klubben at 
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vi kører hårdt på dem, som ikke betaler, men så mange er det heller ikke, og så kører vi dem helt til de 

ender inde i Ribers, det plejer man at have respekt for, så jeg tror at vores bidrag bliver, at de 150.000 

skulle vi gerne hjælpe med at bliver reduceret.   

Hvad gør vi så mere, end at være en toldmodig bank,, der er en af Europas stærkeste banker,  

J syntes også I skal være glade fo,r at I har os som bank  og ikke mange andre banker, for vi har altså 

muligheden til at gå med i den her rekonstruktion, som I et eller andet sted står i.   

Det er en rekonstruktion, når man nedskriver sin egenkapital, det er en rekonstruktion, når man beder 

om at medlemmerne skal komme med ekstra penge, det er en rekonstruktion, når man beder selskabet 

om at nedsætte forpagtningsafgiften med kr. 600.000 i år og 500.000 fremadrettet.   

Hvis jeg lige må gå tilbage til det Graversen sagde den 20. februar. Han sagde mange kloge ting, men han 

sagde faktisk noget meget hårdt fra denne stol, han sagde, at det er slut med at låne penge af selskabet, 

det hænger jo sammen med at selskabet ikke har de 500.000 mere. Når man så siger til bestyrelsen, at de 

har overtrådt deres mandat eller beføjelser, hvilket ord der nu blev brugt, fordi de har stiftet gæld, jeg ved 

ikke om jeres vedtægter siger, at der overhovedet ikke må stiftes gæld eller om der ikke må stiftes gæld i 

banken, men vi sidder faktisk i nogle meget intense forhandlinger i november / december, men valgte at 

sige nej til at yde klubben en forøgelse af driftskreditten, fordi den generalforsamlingsbeføjelse der var 

gældende var på max 500.000. Så valgte A/S bestyrelse at låne klubben de penge, det kan selskabet bare 

ikke gøre mere, derfor er det, at klubben beder om tilladelse til at måtte hæve kassekreditten til en million 

i de få måneder, sidst på året hvor der heller ikke er noget liv derude og så indtil kontingent 

indbetalingerne kommer 

I øjeblikket er i jo solvente, da der er betalt kontingent, men det er I ikke hen på sommeren.  Jeg er lige 

glad med om I vil have den 9 hullers bane eller ej, vi har bare sagt, at hvis I vil have den, så må I må 

bruge1½ million af jordsalget til det.  

Jeg vil egentlig ikke sige mere, men jeg syntes, at I har en aktieselskabsbestyrelse der gør et godt stykke 

arbejde, I har en klubbestyrelse, der i hvert fald i forhold til os og i forhold til den orientering vi har fået, 

meget tidlig har taget fat om problemerne, som de har kunnet se og arbejdet på løsninger.  Vi er 

komfortable med det vi står for, og jeg håber at I medlemmer også er det og støtter bestyrelsens forslag. 

Vi syntes i har et perfekt sted at være, og hvis I er der,  spiller vi ikke vore compagny dage mere i Mollerup 

for vi har ikke kunnet spille 18 huller de sidste par år på grund af hullerne var for våde. Vi har ikke 

kunnet komme hele banen rundt .  Vi har sagt til jer, at vi gerne vil lave et Golf for Sjov arrangement i år, 

hvor vi gerne vil bruge penge og så får i 30 – 50 gæster, som man direkte kan håndplukke som nye 

medlemmer.   

Selskabets bestyrelse og klubbestyrelsen har sagt, at vi skal være sløjfe sponsor eller hvad det nu hedder 

over på den nye 9 hulsbane, vi snakker også om vi kan lave andre sponsorater med klubben. Vi har lige 

taget åbningsmatchen, den koster 15.000 og så betaler vi 50.000 i årlig sponsorat for uden det løse f. eks 

Dameklubben.  Vi vil rigtig gerne være sammen med jer, og jeg syntes også i selv skal kunne lide at være 

der. Sammen ned os  

 

Medlem  3464 Steffen Vestergaard 

Først vil jeg bare kommentere, at værdien i en golfklub er ikke særlig meget værd længere, og det ved 

banken, og den er væsentlig mindre værd uden medlemmer.  

Jeg har et par spørgsmål. Hvor mange af vore medlemmer skifter til et fleksmedlemsskab?  Jeg mener 

ikke, det er medtaget i budgettet og spørgsmål nr. 2 Hvor mange af os der sidder her, og de 600 andre 

fortsætter efter 1. januar og hvor mange betaler deres kontingent, det er de to ting i skal gøre op med jer 

selv og som er afgørende for, om klubben fortsætter.   
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Dirigenten  

Er der flere der ønsker ordet - det er ikke tilfældet, så vil jeg bede stemmetællerne om at komme her 

op, og i mellemtiden vil jeg give Kristian ordet. 

 

Formanden: 

I har nu hørt vores forslag og en række indlæg, og jeg vil genre opsummerer. 

 

Ved at stemme JA får i: 

o En plan der hænger sammen  

o - En åbning for nye medlemmer, der gør at økonomien hænger bedre sammen –  

o En mulighed for at vi overlever som klub –  

o En bane der er åben hele året –  

o En rated 9 hullers Pay and play bane, der kan give nyt liv –  

o En bane der dur, en organisation der fungerer i et rart miljø –  

For dette skal i betale et ekstra medlemsbidrag i år 

 

Ved Nej får i: 

 Usikkerhed om bane/klub og manglende kontinuitet –  

 Medarbejdere/sponsere og kommende medlemmer, der er usikker på klubben – 

  Likviditetsproblemer ved sommerferien, og handlinger der skal gennemføres inden. 

 En ny formand og helt eller delvis en ny bestyrelse. 

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at stemme for. Vi har valgt, at det er 75 % af alle, der skal sige ja for at 

det er vedtaget.  

Jeg ønsker ikke dette her vedtaget med lavest mulige marginal, hvor vi får en delt klub som vi har set i 

et par naboklubber. Det skal være med et kvalificeret flertal det her skal vedtages. 

 

Medlem  2777 Per Hasager 

Det er sådan, at da talen om 5 års aktie suspension kom frem, kunne vi se, at om 5 år var vore aktier slet 

ingen ting værd, derfor har vi fremsat et forslag om at suspensionen skal vedtages hvert år, og det er altså 

mere vidtgående end bestyrelsens forslag, men hvis bestyrelsens forslag vedtages nu, så bortfalder vores 

fremsatte forslag. 

 

Formanden:  

 Forslaget fra bestyrelsen er, at suspensionen skulle gælde i 5 år. Det skal vedtages hvert år om det skulle 

fortsætte ud over de 5 år. Baggrunden er at potentielle medlemmer skal vide, at de kan spille i minimum 2 

år uden aktie. 

  

Dirigenten:   

Så skal vi stemme om punkt 4 og bestyrelsens forslag inklusiv vedtægtsændringer.  Hvis man går ind for 

forslaget og støtter bestyrelsen i forslaget så skriver man JA, hvis men ikke kan, så skriver man NEJ, hvis 

man hverken vil sige ja eller nej så aflevere man en blank. Der skal bruges stemmeseddel nr. 1  

 

Så er afstemningen afsluttet og stemmesedlerne optalt. 

Der er afgivet 303 stemmer,  
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230 har stemt for forslaget  

69 har stemt imod. Der var 4 blanke. 

Det betyder at forslaget er vedtaget med 75, 9 %.   

Herefter går vi over til næste punkt på dagsordenen  

 

Indkomne forslag 
Forslag fra medlem 2141 Merethe H. Quist er trukket, da bestyrelsens forslag er vedtaget 

Forslag fra medlem 2333 Henrik Hesselbjerg, vedr. 2 greenfee billetter til medlemmer.  

Forslag fra medlem 3524 Morten Hesselholdt Vedr. kompensation for tabt aktieværdi 

 Medlem  2333  Henrik Hesselbjerg  

 Jeg vil gerne motiver forslaget. Jeg synets, der skal gøres meget for at skaffe nye medlemmer,  

men jeg vil gerne lade forslaget falde nu, hvor bestyrelsen forslag er vedtaget og der hermed er  

bevilliget 5 greenfee billetter pr medlem til brug for egne gæster 

Medlem 3524  Morten Hesselholt 

 Tillykke til bestyrelsen, det jeg gerne vil er, at vi får nogle flere folk ud at spille, og jeg vil gerne have mine 

døtre med ud at spille, så jeg foreslår at familier med børn, kan komme med som kompensation for den 

manglende aktie værdi. Nu får vi nogle greenfee billetter så skal vi lade det blive det det. 

 

Næste punkt 

 

Valg af formand:  

På valg er Kristian Bech Andersen som modtager genvalg. 

Formanden blev genvalgt 

 

Valg til bestyrelse    

På valg er Lynge Østergaard, Claus Helveg og Aage Bak – der alle modtager genvalg 

Alle blev genvalgt 

 

Valg af 1. og 2, suppleant   

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Harly Nielsen og Dorte Wilhardt. 

Suppleanterne blev genvalgt 

 

Valg af ekstern revisor.   

Bestyrelsen foreslår valg af AROS statsautoriserede revisorer. 

Ekstern revisor er valgt 

 

Eventuelt 

Formanden:  

Tak for valget. Vi er ikke i mål endnu. Vi skal have gennemført planen, og ved udgangen af i år se hvor 

langt vi er nået. I 2013 skal vi se på hvorledes vi skaffer endnu bedre økonomi i klubben. 

Jeg vil gerne her på falderebet sige tak til vores professionelle ’sortseer’ OP, der nu skal næsten i otium. OP 

kom her op og modtag en lille erkendtlighed. 

Tak til Alex for ledelse af generalforsamling  
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Tak til jer fordi I mødte op 

Tak til bestyrelse, medarbejdere og sponsorer for tålmodighed og vilje til at tage en tørn mere. 

 

 

Medlem.  41 Kaj Ulrik Nielsen  

Kom med et par informationer omkring AM/AM arbejdsdagen den 31. marts. Der startes i år kl. 9:00 

og vi regner med at slutte kl. ca. 13 med en gang af Mustas gode supper. Turnering dagen starter med 

gunstart kl. 10:00  der er præmie uddeling efter turneringen. 

Der blev givet information om, at fortrinsret til Dame, Herre og Senior klubberne er suspenderet i juli 

måned. Begrundelsen er at feriegæster der søger en bane på golfbox,  vil opfatte Aadalen som fuld 

booket og vil derfor vælger en anden bane at besøge.   

Medlemmerne kan i stedet bruge golfbox, når man vil ud. 

Den 15. april er det Golfens Dag, hvor Dansk Supermarked er sponsor med mærket Levevis.  ’ 

Der bliver der opsat en golf simulator i Bilka allerede den 23. marts fra kl. 10- 18,  

hvor vi vil uddele flyders og gøre reklame for Ådalen.  Medlemmer der ønsker at hjælpe skal henvende 

sig til kontoret eller Kaj Ulrik 

 

Anonym 

Der har været mange kritiske ting fremme i dag men der er også ting som vi skal rose bestyrelsen for og 

det er blandt andet InPut og jeg vil opfordre bestyrelsen til i langt højere grad at benytte sig af InPut til at 

orientere om de ting, som måske ikke er så godt og orientere om den økonomiske situation hen over året.   

 

Medlem  523  Peder Hvidkjær 

Jeg var en af de fortalerne, da var da vi købte banen for nogle år siden, og jeg var også så letsindig at købe 

aktier., men det der har slået mig mest er faktisk den bemærkning jeg lige har hørt fra Kaj Ulrik om at 

fortrinsretten er slettet – det kunne vi godt have hørt lidt før .  

 

Formanden 

Vi har lyttet og har store opgaver foran os, og det bliver der også til næste år men vi er klar til arbejdet  

Jeg  sige tak fordi I kom og kom godt hjem – vi ses på golfbanen.    

 

Som referent    Som dirigent 

 

_____________________   ____________________ 

Kaj Ulrik Nielsen    Alex Hansen  

   Bestyrelsen    

  

_________________________  _______________________  ____________________ 

 Kristian Bech Andersen  Lynge Østergaard  Margit Rodkjær 

 

 

____________________   _________________________  ______________________ 

Finn Bisgaard   Aage Bak   Claus Helveg 

 

 


