
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            Ref. Margit Rodkjær 

Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club  

                    Den 23.2.2016 kl. 19 – 21.15                                                                                  

Stakladen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C. 

Der var fremmødt 176 + 39 fuldmagter = 215 stemmer 

Formanden bød velkommen og gik herefter til dagsordenen: 

1. Valg af dirigent:  

Niels Graversen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamling var lovligt og rettidigt 
indkaldt efter vedtægterne. 

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Kristian Bech Andersen 

I foråret 2015 var der problemer med greens hvilket ser ud til at være løst, da greens p.t. er meget 
flotte. Klubben har deltaget i en Messe her i weekenden og det har givet 5 medlemmer, 7 til 
golfens dag og 2 sponsorer. I 2015 har der været et tiltag i Harlev – Harlev dag- og der var stor 
interesse. Der arbejdes videre med Harlev dage, et arrangement her i foråret 2016.  

Der har været god tilslutning til turneringer i klubben. Begynderudvalget har haft 3 åben hus 
arrangementer og 24 begynderturneringer. Turneringsudvalget har i gennemsnit haft 89 deltager i 
turneringer. Der er afklaring i greenkeeperne arbejdsfelt og der er kommet nye dræn og 
sprinklerhoveder. 

 Baneudvalget er etableret og offentliggøres efter generalforsamlingen. Baneservice har gjort et 
stort arbejde også på Danboligsløjfen, samt golf for sjov arrangementer. Nye teestedsskilte 
forventes at blive opsat i 2016. Dameklubben har haft 78 medlemmer. Herreklubben har haft 104 
medlemmer. Seniorklubben har 126 medlemmer. 

 Junior er Amanda Schødt Fogtdahl og Janus Krog Iversen blevet klubmestre. I eliten team vest er 
både herre og damer i 3 division og senior i 2 division. I Regionsgolf blev D-rækken 
Danmarksmestre.  

Der er etableret en fritsspilsordning med 6 andre klubber. 

Formanden takkede alle frivillige og ansatte i klubben for deres store arbejde herunder også A/S M 

Helle Kaare fik årets lederpokal for en god indsats i klubben. Tillykke 

Input må desværre ophøre, da der er mangel på arbejdsindsats. Informationer  vil fremover være 
på hjemmesiden. 



Spørgsmål til beretning: Manglende baneudvalgsmedlemmer i 2015 og her blev det oplyst at 
uklarheder om keepernes og udvalgets kompetencer var årsagen til at udvalget ikke var etableret. 

 

     

 

3. Fremlæggelse af revisorpåtegnet regnskab: Lynge Østergaard 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering samt beslutning om 

    Indskud, kontingent og budget for det efterfølgende år: Lynge Østergaard 

Der er udarbejdet et arbejdsbudgetfor 2016 hvor det er tilpasset realiteterne. Der har været flere 
udmeldelser end tidligere og det er årsagen til en mindre indtægt. 

Budgettet blev godkendt     

Budget for 2017 blev gennemgået til orientring. 

Kontingent for 2017 fastholdes på nuværende niveau. 

Opfordres til at der bliver lavet et katalog, såfremt budgettet ikke holder. 

5. Indkomne forslag: 

Forslag der var rettidig indkommet. 

Aktionærkrav udsættes til 2021 -    Blev godkendt. 

Bestyrelsen indstilling til Hall of Fame pokal blev efterfølgende påtalt og at det skulle være 

bestyrelsen har besluttet -når det ikke var til drøftelse. 

6. Valg af formand: 

    Bestyrelsen foreslår Ango Winther, der er villig til valg. 

Ango Winther (AW) blev enstemmigt valgt. Og tog herefter ordet og takkede for valget og oplyste, at han 

håbede at medlemmerne ville støtte op om, at stemme Ulrik Deding og Peter Hjort ind på de ledige pladser 

i bestyrelsen, som var en forudsætning for at han ville være formand.  

Efter valget uddelte AW en Hall of Fame pokal - som nyt i år - til et medlem der gennem mange år har gjort 

en særlig indsats i klubben.  

1. medlem er Merete Aggergren som tak for mange års indsats. Stort tillykke 

AW orienterede om at der havde været flere møder med greenkeeperne og at der nu var nedsat et 

baneudvalg. De berørte havde givet tilsagn om at være i udvalget. 

Visioner: 

Der vil blive holdt fokus på økonomien. 



Der er ansat en protræner ( Stig Schartz ) 

Aftalt fritspilsordning med 6 andre klubber 

Golf på skoleskemaet – der er drøftelser med 2 skole i nærområdet. 

Mesterskab på 9 hulsbanen i 2016. 

 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

    På valg er: Lynge Østergaard, Jan Lemming der begge modtager genvalg, 

    Harly Nielsen ønsker ikke genvalg. 

    Bestyrelsen foreslår valg af Ulrik Deding der er villig til valg. 

Der kom forslag fra medlemmerne om at opstille: 

Torben Roesen, Peter Hjorth og dermed skriftlig afstemning 

Valgresultater: 

Peter Hjorth 171 stemme, Lynge Østergaard 160 stemme, Ulrik Deding 156 stemme, Torben Roesen 

147 stemme og Jan Lemming 88 stemme. 

Valgt til bestyrelsen blev: Peter Hjorth, Lynge Østergaard, Ulrik Deding, Torben Roesen. 

Herefter gik AW på talerstolen og oplyste at han trækker sig som formand og fra bestyrelsen. 

Der blev stillet spørgsmål om formanden bare kan frasige sig at samarbejde med demokratisk indvalgte 

personer i bestyrelsen. 

8. Valg af 1. og 2. suppleant: 

   Bestyrelsen foreslår Jimmy Antonsen som 1. suppleant. 

Der kom flere forslag om opstilling til suppleanter: Lene Jakobsen og Peter Hesselbjerg Poulsen 

 Jimmy Anthonsen valgte at trække sig og dermed var valgt 2 suppleanter. 

9. Valg af ekstern revisor: 

Revisorfirmaet Martinsen blev genvalgt. 

10. evt.  

Alle meddelelser skal på hjemmesiden og ikke kun på Facebook. 

Det skal være hyggeligt at være i klubben og man skal føle sig velkommen. 

 



Ønsker om at retningslinier bliver overhold også i forhold til mødet og dirigenten, da overblikket kunne 

være vanskeligt at fastholde. 

Den valgte bestyrelse vil snarest indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling hvor der skal vælges en 

formand og evt. en til bestyrelsen. 

 

 

Niels Graversen 

Dirigent 

 

 

 

     

 


