
 

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club 
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 18.00 
i Stakladen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C 
 
      Referent: Dorthe Fog 

  

 

Der var fremmødt 75 medlemmer inkl. bestyrelse.  

Formanden Niels Graversen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Claus Christensen, som blev valgt. Claus takkede for valget og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 

2. Formandens beretning. 
Han ville ønske, at han kunne starte med at sige, at banerne er klar. Men det er ikke muligt 
på grund af et ½ år med regn. Det er svært at drive en golfbane under de vilkår. Alle klubber 
har problemer. 
 
2019 har været et år med mange aktiviteter. 
- Malerarbejde såvel indendørs som udendørs blev afsluttet. Men arbejdet fortsætter. 

Lige nu renoveres toiletterne i klubhuset og møderummet i kælderen skal males. 
- Vi fik ny hjemmeside takket være et stort og flot arbejde af Kenneth Radoor. 
- Claus Jørgensen har stået for opgradering vores WiFi, så både gæster og medlemmer nu 

har en bedre og gratis dækning. 
- Iht Ligningslovens §8A søgte vi om at blive godkendt som ’almennyttig forening’ Dette 

krævede at mindst 101 personer gav en gave på 200 kr. Og vi kom flot i mål. De første 
144 fik en golfbold med logo og årstal. Klubben er blevet godkendt, men beløbet, som vi 
vil få tildelt kendes ikke før tidligst oktober 2020. For at opretholde status som 
’almennyttig forening’ skal der igen gives en gave på kr. 200 af mindst 101 personer eller 
selskaber. 

- OK sponsorstøtte, et samarbejde omkring benzin, mobil og el. Klubben får f.eks. 5 øre pr. 
liter benzin et medlem tanker, hvis man har tilmeldt sig et OK benzinkort. Og hver gang 
der er tanket 500 liter får klubben en yderligere bonus på 200 kr. Så støt op omkring 
projektet. 

- Bolde til Driving Range sponsoreres også af OK 
- Restauranten: Musta holdt i juli 2019. Ny restauratør er Brasserie Mato ved Mark og 

Tomas. De kan godt lave mad, men havde en hård start.  
- Buggy: Vi har haft 6 stk. buggy på leje men aftale blev sagt op. Vi har derfor købt bilerne. 

Det har givet klubben frihed til selv at sætte lejen. Det er derfor besluttet at fuldtids- og 
hverdagsmedlemmer på 70+ kan leje en buggy for 125,- pr. gang eller 1.000 kr. for et 10-



turskort. Klubbens yngre årgangen kan leje bilerne for kr. 250,- pr. gang eller 2.000 for et 
10-turskort. 

- Kontoret: Bente stoppede i oktober 2019. Hanne B. Andersen er ansat pr. 1/3 og 
kommer fra Randers Fjord Golfklub. Hanne skal stå for regnskab og bogføring og 
assistere Dorthe i de daglige arbejdsgange. 

- Markedsføring: Vi snakker meget om det, men der sker ikke nok. Dorte Wilhardt hjalp os 
med Google Ad Words i forbindelse med julitilbuddet. 

- Vand: I løbet af 2019 har vi arbejdet hårdt på at få vand fra egen boring. Da vi endelig fik 
tilladelse blev det regnvejr. Og det har regnet lige siden.  

- Årets lyspunkt: Begynderudvalget kørte 130 nye golfere igennem systemet i 2019. En 
imponerende indsats. Nu er det så vores alles opgave at sørge for, at de føler sig hjemme 
og derved bevare dem i klubben. 

- Frivillige: Flere medlemmer har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i arbejdet med at 
holde arealerne ved klubhuset ved lige. Formanden indkalder til møde, så vi kan få 
etableret et udvalg. 

- Toiletter og LED lys: Vi har søgt kommunen om tilskud til forbedringer og fået bevilliget 
50% af udgifterne til istandsættelse af toiletterne i foyeren i klubhuset samt til 
udskiftning til LED lys. 

- Driving Range: Vi har anskaffet en robot, der skal klippe græsset. Det skulle gerne 
betyde, at græsset hele tiden vil blive holdt kort, så boldopsamleren bedre kan indsamle 
bolde. Hvis boldopsamleren giver for mange problemer, kan en robot til opsamling blive 
en løsning på sigt. 

- XL Golf: Det nye golfring samarbejde var en succes. 116 fuldtidsmedlemmer gjorde brug 
af ordningen og klubben fik en indtjening på kr. 134.000. Det er bedre end den gamle 
ordning. Pt er der tegnet 65 medlemskaber.  

- DGI: Vi har indledt et samarbejde med DGI, som hjælper os med at finde støttemidler. 
- Medlemmer: pr. 30/9-19 var der 1111 medlemmer i klubben. Aktuelt er der 1074. 
- Klubber-i-klubben: 

Dameklubben talte 74 medlemmer i 2019 og gennemførte ud over den ugentlige 
spilledag bl.a. udflugt, venskabsmatcher og julefrokost.  
Herreklubben have 95 medlemmer i 2019. Til onsdagsmatcherne deltog normalt 60-70 
deltagere. Bamsen har stadig blå sløjfe! 
Seniorklubben havde 134 medlemmer, en fremgang på 26. Ud over de ugentlige 
spilledage havde de venskabsmatcher og den årlige Tysklandstur. 

 
På det sportslige område skal nævnes:  
Klubmesterskaber: 
Hulspil: 
Daniel Skov Andersen med Sigurd Mahler som runner up 

Aldersbestemt: 
Veteran kvinder: Birgit Jørgensen med Tove Meinicke som runner up 
Veteran herrer: Jørgen Gregersen med Thorkild Torp som runner up 
Senior herrer: Torben Jørgensen med John Møller som runner up 
Midage herrer: Daniel Skov Andersen med Kristian Andersen som runner up 
 
 
Order of Merit 
Jette Knudsen med Dorte Wilhardt som runner up 
Jon Kristoffer Petersen med Rasmus Storgaard som runner up 



 
 
Divisionerne 
1.div. senior blev nr. 2 
4.div. herrer rykker ned i 5.div 
5.div. herrer rykker ned i kvalifikationsrækken 
 
Individuelt DM i slagspil 
Birgit Jørgensen blev nr. 2 i veteranrækken 
Lotta Schmidt blev nr. 3 i seniorrækken 
 
Regionsgolf 
AAGC deltog med 6 hold i hht. B, C og D rækkerne samt 1 seniorhold og 2 veteranhold. 
De tre hold i B, C og D rækkerne blev alle nr. 2 i deres puljer. 
Seniorholdet og de to veteranhold nåede frem til finalen, hvor alle hold blev nr. 2. 
Seniorholdet rykker dog op fra B-rækken til A-rækken. 
I 2020 deltager AAGC med 7 hold, da vi også stiller med et super veteranhold. 
 
Ingen kommentarer/spørgsmål til formandens beretning, som hermed blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Uffe Pedersen. 
Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. Årets resultat er på små 600 Tkr. i forhold til 
et budget på 363 Tkr.  
Ingen spørgsmål/kommentarer fra salen. Regnskab godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget v. kasserer Uffe Pedersen. 
Budget for 2020 blev fremlagt. Der budgetteres med et overskud på 408 Tkr. 
Ingen spørgsmål/kommentarer fra salen. Budget godkendt.  

 
5. Indkomne forslag.   

Ingen forslag. 
 
6. Valg af formand. Niels Graversen blev genvalgt. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Ole Peter Jensen – villig til genvalg 
Keld Nomanni – villig til genvalg 
Lars Kjuul Kristensen – villig til genvalg 
Alle blev genvalgt.  
 

8. Valg af suppleanter.  
Claus Jørgensen: 1. Suppleant – villig til genvalg 
Birthe Gottlieb: 2. Suppleant – villig til genvalg 
Begge blev genvalgt. 
 

 
9. Valg af ekstern revisor. 

Revisorfirmaet Martinsen ved Erling Brødbæk blev valgt. 
 



 
 

10. Eventuelt. 
 
- Arbejdsdag og match for de frivillige vil finde sted. 28.- og 29. marts. 
- Åbningsmatch spilles d. 18. april. 
- Golfens dag er d. 26. april. 
 
Årets leder blev Bent Larsen, som er formand for begynderudvalget. Bent fik overrakt pokal 
og vin. 
 
Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen og alle de frivillige og dirigenten. 
 
 
 

Harlev, 6. marts 2020 
 
 
 
Dirigent Claus Christensen  


