
 

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club 
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18.00 
i Stakladen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C 
 
      Referent: Dorthe Fog 

  

 

Der var fremmødt 89 medlemmer inkl. bestyrelse. Herudover 5 fuldmagter. 

Formanden Niels Graversen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslog Alex Hansen, som blev valgt. 
 
2. Formandens beretning. 

2018 har været et underligt år rent vejrmæssigt. Marts og april nærmest regnede væk, men 
så kom solen. Den lange periode uden regn gav udfordringer i forhold til banen. Der måtte 
prioriteres mht til vanding. Derfor blev greens vandet, mens fairway og teesteder måtte 
undvære.  
Der blev arbejdet på at få vand fra den kommunale boring i hjørnet af driving range, hvilket 
lykkedes sidst på sæsonen. 
   
I 2019 vil vi forsøge at få en permanent tilladelse til at benytte denne boring. 
Mht banen er bestyrelsen meget ømskindet og vil gøre alt for at greens bevares i god stand 
med begrænset brug af sprøjtemidler. 
 
Klubhuset og driving range blev malet hen over sommeren af rigtig mange frivillige og under 
kyndig ledelse af Finn Bisgaard. Andre medlemmer støttede malerarbejdet med penge og 
nogle med materialer. Endelig var der nogle der kom med gode råd. En stor tak skal lyde til 
alle. 
 
I vinterens løb er restauranten og foyeren blevet malet. Denne gang af professionelle 
malere. Det er formandens ønske, at klubbens mange pokaler nu kan få en plads i 
restauranten i stedet for at være gemt væk inde i mødelokalet. Nye tavler med hole-in-one 
og klubmestrer vil snarest blive hængt op. 
 
Med udgangen af 2018 stoppede vi samarbejdet i Golfringen. Dette skyldtes primært uens 
kontingentsatser klubberne imellem, specielt i forhold til Marcusminde. 
Det lykkedes os hurtigt at finde en ny golfring – XL golf, hvor vi samarbejder med Hammel, 
Tange, Viborg, Randers, Kalø og Ikast Tullamore. Prisen for medlemskab er kr. 900,- og kan 
kun købes af fuldtidsmedlemmer. 
 



For at markedsføre klubben bedre er der blevet laven en profilbrochure. OP har værest 
tovholder med hjælp fra Peter Vetterli.  
Dorte Wilhardt har sagt ja til at hjælpe med Google AD-words markedsføring. 
Kenneth Radoor har arbejdet med en ny hjemmeside, som er tæt på at være færdig. Der vil 
blive afholdt kurser i brug af siden for de implicerede udvalg etc. 
 
Persondataloven er blevet implementeret med Uffe som ansvarlig. 
 
På kontoret er Bente Riberholt ansat på 15 timer om ugen. Bente skal stå for regnskab og 
bogføring og skal derudover assistere Dorthe. 
 
På det sportslige område har vi haft et godt år.  
Klubmesterskaber: 
Aldersbestemt: 
Veteran kvinder: Annette Møller  
Veteran herrer: Jørgen Gregersen 
Senior damer: Lotta Schmidt 
Senior herrer: Brian Jørgensen 
Midage damer: Dorthe Wilhardt 
Midage herrer: Søren Langgaard 
Junior piger: Esther Nordahl 
Junior drenge: Kaare Skau Bjørnsson 
 
Hulspil: 
Vinder                                               Runner up 
Lotta Schmidt Birgit Jørgensen      
Sigurd Mahler Kasper Søby 
Order of merit 
Dorte Kofoed Jørgensen Helle Kaare 
Niels Brix Jensen Marius Rejsenhus 
 
Løbende hulspil: 
A-rækken Peter Guldager Abjørn Karlsson 
B-rækken Kristian Beck Andersen Petrine Storr 
Klubbens 3. div. hold rykkede ned i 4. div., mens holdet i 5. div. blev i rækken og det samme 
var tilfældet med seniorholdet, som spiller i 1. division igen i 2019. Derudover har vi et hold 
med i Kvalifikationsrækken.   
 
Juniorerne vandt mesterskabet i østkredsen 
 
Aadalen deltog i Regionsgolfen med 6 hold. Alle 6 hold vandt deres puljer og kom i 
slutspillet.  
C-holdet gik hele vejen og vandt regionsfinalen over Aars og vandt landsfinalen over Furesø. 
De blev dermed Regionsmestre og Danmaksmestre. 
 
I 2019 deltager AAGC igen med 6 hold. 
 
Klubberne i klubben har haft stor aktivitet med ugentlige spilledage, månedsmatcher og 
venskabsmatcher. 



Begynderudvalg har som altid haft et travlt år med mange nye prøvemedlemmer. 
 
Formanden ønsker alle en god sæson. 
 
I 2019 kan vi allerede nu fortælle om en del projekter og arrangementer: 
- Vi vil forsøge at gøre klubben til en almennyttig forening. Dette kræver, at min 100 

personer skal indbetale 200 kr. til foreningen. Klubben vil så kunne komme i betragtning 
til en momsrefusion. Dette tiltag er nyt men har med stort udbytte, været praktiseret af 
flere golfklubber. Så det skal forsøges. Mere herom senere.  

- Et nyt projekt omkring golf for diabetikere i samarbejde med DGU og 
Diabetesforeningen. Projektet vil blive styret af Torben Czepluch, som er ny i klubben. 
Torben har bl.a. erfaring med at søge midler fra fonde.  

- Firmasport Open vil blive afholdt 25.-26. maj i Aadalen. Der vil blive spillet individuelle 
matcher lørdag og parmatcher søndag.  

- Arbejdsdag og match for de frivillige vil finde sted. 23.- og 24. marts. 
- Åbningsmatch spilles d. 13. april. 
- Golfens dag er d. 28. april. 
 
Årets leder blev Claus Christensen, som er en rigtig veteran i klubben og formand for 
turneringsudvalget. Claus fik overrakt pokal og vin. 
 
Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen og alle de frivillige. 
 
Kommentarer/spørgsmål til formandens beretning: 
- Lis Østergaard, 410 havde en rettelse til resultaterne i regionsgolf. Rettelsen er foretaget 

i dette referat. 
- Claus Christensen, 2635 ønskede at høre om der var nyt mht. problemerne med vand på 

driving range. Til dette kan der svares NEJ – vi afventer et svar fra kommunen. Men der 
arbejdes videre på sagen. 

- Flemming Rasmussen, 3425 ønskede at høre om vi får nye bolde på driving range. Ja, der 
kommer nye bolde. Det er en udfordring at finde sponsorer.  

- Kaj Ulrik, 41 kunne nævne, at Kommunen tidligere har renset grøften. KU henstiller til at 
man får kommunen til at gøre det igen, da den trænger meget. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Uffe Pedersen. 

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. Årets resultat er på 136.000.  
Ingen spørgsmål fra salen. 
 

4. Fremlæggelse af budget v. kasserer Uffe Pedersen. 
I forbindelse med fremlæggelse af budget for 2019 blev et kontingentforslag for sæson 2020 
fremlagt. Der vil komme en mindre kontingentforhøjelse på enkelte medlemsgrupper. Både 
budget og kontingentforslag blev godkendt. 
 
 

5. Indkomne forslag. 
Forslag fra Per Hardy Kristiansen: ’Generalforsamlingen pålægger den til enhver tid siddende 
bestyrelse, at sørge for at 18-huls banen i vides muligt omfang holdes åben for spil til 
sommergreens hele året rundt’ 



Per Hardy Kristiansen fremlagde fra talerstolen sit forslag. Han mener, at vi har robuste 
greens og at man godt må bruge sprøjtemidler.  
Baneudvalgsformand Lars Kjuul Kristensen fremviste diverse fotos, som viste skader på 
greens på P&P banen grundet spil om vinteren. Han redegjorde for baneudvalgets og 
klubbens holdning til spørgsmålet og hvad der ligger til grund for beslutningen om, at holde 
greens lukket. Hvis vi skulle holdet åbent om vinteren, vil dette bl.a. betyde at der vil gå ca. 8 
uger af ’den gode sæson’ før vi vil få gode greens. Selvom vejret er fint og forårsagtigt lige 
nu, så er jorden kold og der er stadig fare for nattefrost.  
Kurt Kristensen, 443 kom på talerstolen og påpegede at vi har en meget fin 9-hulsbane som 
er et glimrende vinter alternativ.  
Forslaget kom til afstemning i salen og blev nedstemt ved håndsoprækning med kun 1 
stemme for forslaget. 
 

6. Valg af formand. Niels Graversen blev genvalgt. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
 Uffe Pedersen – villig til genvalg 

Finn Bisgaard – villig til genvalg 
Jan Lemming – 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 
Der stillede 2 nye kandidater op til posten som suppleant. 
Birthe Gottlieb og Claus Jørgensen  
Efter skriftlig afstemning blev resultatet 
1. suppleant Claus Jørgensen 
2. suppleant Birthe Gottlieb  
Formand Niels Graversen takkede de to afgående suppleanter for deres indsats. 

 
9. Valg af ekstern revisor. 

Revisorfirmaet Martinsen ved Erling Brødbæk blev valgt. 
 

10. Eventuelt. 
Turneringsudvalgets formand Claus Christensen informerede kort om 2018 sæsonen. 
Udvalgets målsætning var at øge antallet af tilmeldinger til turneringerne. Og dette lykkedes 
med en stigning på 82 i 2018. 
Klubmesterskaberne vil fremover blive afviklet på en lidt anden måde. Der skal fremover 
være mindst 4 deltagere (2 i juniorerne) for at en klubmester kan kåres. 
Der vil være andre tiltag med ændret teested for visse rækker. 
Og en lille rettelse – Skt. Hans Turneringen bliver afholdt søndag d. 23. juni 2019. 

 Og Åbningsturnering lørdag d. 13. april 
 
 

Harlev, 27. februar 2019 
 
 
Dirigent Alex Hansen  


