
 

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club 
Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18.00 
i Solsalen, N.J. Fjordsgades Skole, Ingerslev Boulevard 3, 8000 Aarhus C 
 
      Referent: Dorthe Fog 

  

 

Der var fremmødt 40 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. 
2020 var et mærkeligt år pga Covid19.  
Der blev indkaldt til ordinær generalforsamling februar, men pga Covid19 blev 
generalforsamlingen ikke afholdt.  I den forbindelse blev såvel årsrapport, budget og 
formandens beretning udsendt/lagt på hjemmesiden.  
Formanden henviste til at beretningen kunne læses på hjemmesiden og der kunne 
selvfølgelig stilles spørgsmål fra salen.  
 
Ingen kommentarer/spørgsmål til formandens beretning, som hermed blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af det revisorpåtegnede regnskab v. kasserer Uffe Pedersen. 
Årsregnskabet blev gennemgået. Året endte med en positiv egenkapital for første gang i 
mange år. Aftale med banken omkring afvikling af lån og akkordering af 12,3 mio. blev 
omtalt.  
Spørgsmål til driften i indeværende år. Og ros til bestyrelsen.   
Årsregnskabet blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år samt beslutning om indskud, 
kontingent samt budget for det efterfølgende år v. kasserer Uffe Pedersen. 
Budget for 2021/2022 blev fremlagt.   
Kontingentforhøjelser på kr. 100 for de fleste medlemsskabstyper blev foreslået. 
Ingen spørgsmål/kommentarer fra salen. Budget og kontingent godkendt.  

 
5. Indkomne forslag.   

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

 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Uffe Pedersen – villig til genvalg 
Jan Lemming – villig til genvalg 
Finn Bisgaard – villig til genvalg 
Nye kandidater: 
Klara Kruse 
Torben Jørgensen 
 
Efter skriftlig afstemning blandt de 40 fremmødte + 18 fuldmagter blev følgende valgt: 
Uffe Pedersen 
Klara Kruse 
Torben Jørgensen 
 

8. Valg af suppleanter.  
Claus Jørgensen: 1. Suppleant – villig til genvalg 
Birthe Gottlieb: 2. Suppleant – villig til genvalg 
Begge blev genvalgt. 
 
Jan Lemming og Finn Bisgaard takkede nej til at opstille. 
 

 
9. Valg af ekstern revisor. 

Revisorfirmaet Martinsen ved Erling Brødbæk blev valgt. 
 

10. Eventuelt. 
Intet. 
 
Formanden sluttede af med at takke dirigenten Claus Christensen, samt de fremmødte og 
ikke mindst Jan Lemming og Finn Bisgaard. 
 
 

Harlev, 23. juni 2021 
 
 
 
Dirigent Claus Christensen  


