
       

                                                                                                   

                                                                  
      

                                                                                    Ref: Margit Rodkjær 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 24. 02.2015 
Stakladen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, Aarhus C. 

Kl. 19.00 – 20.00.  
 
Formand Kristian Bech Andersen bød velkommen og gik herefter til dagsordenen. 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
  1. Valg af dirigent. 
      Niels Graversen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen 
      var lovlig og rettidigt indkaldt efter vedtægterne. 
 
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
      Formand Kristian Bech Andersen takkede for fremmødet og gennemgik året 2014 og kunne  
      oplyse at det var 2. år med sammenhængende økonomi og igen uden kontingentstigning.  
      Der er indgået ny kontrakt for 2 år med restauranten (Musta) og pro-træner (Stig), der vil  
      forsøge med nye tiltag. 
      Greens er ikke optimale og der vil være en vejledning på vanskelighederne inden for 14 dage. 
      Ifølge DGU er Aarhus Aadal, den klub i Østjylland med størst antal medlemmer. 
      Der har været 108 deltager i gennemsnit pr. turnering og en stor social aktivitet. 
      Input fortsætter med at udkomme og i 2014 udkom det 4 gange, hvilket også vil være  
      niveauet fremover. Nina Skivesen er koordinator, Dorte Wilhardt er ophørt og i stedet  
      indtræder Karina Kronborg igen. 
      Baneudvalget er tilført nye medlemmer: Torben Roesen, Ulrik Deding, Lis Østergård og Lars  
      Storr, afgående er  Lars Søndergaard , Jette Holm og Karin  Mokvist.  
      Baneservice har øget salget på banen samt øget kontrol på Danboligsløjfen. 
      Der vil i 2015 komme nye teestedsskilte på begge baner. 
      Dameklubben (76 medlemmer) og herreklubben (103 medlemmer) har haft et godt 
      socialtsamvær i hele sæsonen. Seniorklubben har 125 medlemmer, også her er det sociale  
      af stor betydning. 
      I juniorklubben har vi klubmestrene Emil Basse og Amanda Fogtdahl, og i senior et dame- og  
      herrehold i 3 division. 
      Pro-vintertræning begynder i marts 2015 og her kan lejes den nyanskaffede Trackmann træner 
      + træner Stig, som kan justere svinget m.v. 
 
      Til sidst et stor tak til alle frivillige, medarbejdere, sponsorer og samarbejdspartner 
      uden dem kunne klubben ikke være så aktiv, samt en tak til A/S for et godt samarbejde. 



 
      Beretningen blev godkendt. 
 
 3. Fremlæggelse af det revisor påtegnede regnskab til godkendelse: Lynge Østergaard 

Det fremlagte regnskab blev gennemgået og viste bla. en lidt mindre tilgang af nye 
medlemmerpå 18 huls banen end budgettet. Desuden var greenfeeindtægter samt årskort til 
Danboligsløjfen mindre end budgettet. 
Der har også været lavere greenfee indtægter på 18 hulsbanen. 
Sponsorater har været i tilbagegang i forhold til tidligere år. 
Der er opnået besparelse ved god organisering af greenkeeper personale samt styring af 
omkostninger til banen. 
Det samlede regnskab viste et overskud på kr. 339.000,- 

 
      Regnskabet  godkendt. 
 
     4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering, samt beslutning om 
     indskud og kontingent for det efterfølgende år. 

Budgettet for 2015, der blev vedtaget af generalforsamlingen i 2014, er blevet reduceret 
væsentligt i både udgifter og indtægter, som følge af erfaringstal fra regnskabet for 2014. Der 
arbejdes således med et budget for 2015 som er tilpasset på mange poster – men som stadig 
giver et overskud på kr. 325.000. 

     Ingen kontingentstigning i hverken år 2015 eller 2016.    
 
     Budgettet godkendt. 
 
 5. Indkomne forslag: 
      Ingen indkomne forslag. 
 
 6. Valg af formand: 
      Kristian Bech Andersen blev genvalgt. 
 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
     Ango Winther, Finn Bisgaard og Margit Rodkjær var på valg og alle blev genvalgt. 
 
 8. Valg af 1. og 2. suppleant 
      1. suppleant Jimmy Antonsen blev genvalgt og 2. suppleant blev Hanne Brender, der indgår 
       i stedet for Nina Skivesen, som ikke ønskede at genopstille. 
 
 9. Valg af ekstern revisor: 
      Revisor Martinsen blev genvalgt som ekstern revisor. 
 
10. Evt.  
Årets lederpokal blev givet til Ango Winther for arbejdet i baneservice og andre arrangementer i 
klubben. 
 



Forslag fra medlemmerne i salen: 
Baneforbedring på Danboligsløjfen, hvortil bestyrelsen kunne oplyse, at der arbejdes på sagen. 
Samarbejde med andre golfklubber, også her kunne det oplyses, at der har været forsøgt kontakt 
med Golfringen, men ingen reaktion p.t. 
Der arbejdes også på aftaler med nye klubber og der er nedsat et udvalg, som vil komme med 
forslag til nye samarbejdsklubber. 
 
Formand Kristian Beck Andersen afsluttede og takkede for mødet. 
 
Niels Graversen 
Dirigent       
       
     
Kristian Bech Andersen          Lynge Østergaard         Ango Winther              Finn Bisgaard                 
 
 
Harly Nielsen  Jan Lemming                        Margit Rodkjær 

 


