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Referat fra ordinære generalforsamling den 19.2.2013  i Stakladen  
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
     Keld Nomanni blev vagt som dirigent og kunne konstaterer at generalforsamlingen var lovligt  
     Indkaldt. 
 
2. Beretning over klubbens virksomhed i det forløbne år: Kristian Bech Andersen. 
    Formanden redegjorde for året der er gået og over tiltag, der er gjort – etablering af 9  
    hulsbanen, som forventes indviet i maj 2013. Etableringer er holdt indenfor budgettet. 
    Opstilling af automat i forhallen, som kan betjene udlejning, scorekort  m.v og dermed aflaste  
    kontoret, som dog vil stå til rådighed med vejledning. 
    Tidligere greenfee aftaler med Aarhus- og Mollerup Golfklub er opsagt fra deres side, fordi der 
    Ikke blev betalt fuld greenfee af F-medlemmer. Der arbejdes på en anden sammensætning af 
    en greenfee ordning mellem Aarhus- og Mollerup Golfklub. 
    En stor tak til diverse udvalg og klubber i klubberne samt alle frivillige, der på forskellig vis 
    har hjulpet med til at Aarhus Aadal Golfklub fungerer. 
 
3. Fremlæggelse af revisor påtegnet årsregnskab 2012 til godkendelse: Lynge Østergaard 
     Regnskabet blev gennemgået og det viste nedgang i sponsor- og greenfeeindtægter. 
     Regnskabet har været tilgængeligt i klubben for dem der ønskede en uddybning. 
     Det samlede regnskabsresultat viste et overskud på kr. 324.522,- 
     Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år samt kontingent for 2014, budget for de 
    efterfølgende år: Lynge Østergaard 
    Det reviderede budget for 2013 blev gennemgået. Kontingentet for 2014 blev fremført med en 
    mindre stigning på nogle kontingent typer, samt indførsel af ny kategorier på 9 hulsbanen. 
    Forslaget blev godkendt 
 
   Antal medlemmers fordeling på medlemstyperne kan ses på kontoret. 
 
5. Indkomne forslag: 
     Ønsker et samarbejde med naboklubber hvortil der kan købes ekstra kontingent. 
     Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, idet det tidligere har været forsøgt, men uden 
     resultat. Der arbejdes på en rabatordning med naboklubberne med en greenfee ordning for  



     fuldtidsmedlemmer, ligeledes arbejdes der med grenfeeaftaler med klubber lidt længere væk.  
     Forslaget ikke vedtaget. 
    Bestyrelsen stiller forslag om ændringer i vedtægten 
 § 3 pk.t 3.4 om ændringer af udmeldelse tidspunkt og af medlemskabstype fra nuværende 30.11. 
    til 30.9. for at give mere tid til planlægning. Der var skriftlig afstemning. 
    161 stemte. Resultatet 109 for – 46 imod – 6 blanke. 
    Forslaget ikke vedtaget. 
 § 3.4.A 
    Bestyrelsen kan dispenserer for ovenstående frist i tilfælde af dødsfald, et medlem eller  
    ægtefælle eller hjemmeboende børn rammes af kritisk sygdom, der kan godtgøres over for 
    bestyrelsen, kan der gives forholdsmæssig godtgørelse af kontingent. 
    Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
6. Valg af formand 
     Kristian Bech Andersen blev genvalgt 
 
7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer der blev valgt. 
    Finn Bisgaard, Margit Rodkjær, Harly Nielsen, Ango Winther. 
 
8 .Valg af suppleant   
  1. suppleant Jimmy Antonsen og 2. suppleant  Nina Skivesen. 
 
 9. Valg af ekstern revisor: 
     Aros revision blev genvalgt 
 
10. evt. 
      Forslag om 1 boldrendetid i timen og registrering af ikke fremmødet, der ved gentagende 
      udeblivelse får en advarsel og evt. forbud mod bukning for en periode. 
      Begrundelse er, at der meget ofte er bukket men de udebliver og derved tror andre, at der 
      ikke er plads på banen. 
      Det blev oplyst, at det forventes at problemet bliver mindre med den nye Probox, når den  
      bliver taget i brug. 
       
I pausen blev lederpokalen + vin uddelt til formand for begynderudvalgt Bent Larsen for en stor  
indsats i begynderudvalget. 
Der var også vin til Asger og Åse Nielsen for at de har passet områderne ved klubhuset. 
Vin i forbindelse med lodtrækning, for deltagelse af medlemsundersøgelsen, til Jens Aage  
Knudsen 378 – Kenneth Nielsen 3758, - Preben Kristensen 2180. 
 
Afgående bestyrelsesmedlemmer, der var til stede:  
Claus Helweg og Kaj Ulrik Nielsen, der ligeledes fik flasker. 
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