
 

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Golf Club 
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 18.00 
i Auditorie A0.41 på VIA University College, Ceresbyen 24,  8000 Aarhus C 
 
 
 
      Referent: Dorthe Fog 

  

 

Der var fremmødt 85 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. 
2021 var også præget af Covid19 og vi skulle helt hen til 22. juni, før vi kunne afholde 
generalforsamling.  
 
Vores bane har været godt besøgt af både greenfee gæster og XL gæster. 
Vi har de seneste år oplevet udfordringer med kapaciteten på banen, hvorfor det er blevet 
besluttet, at vi lukker for tilgang af nye 9-hulsmedlemmer til stor bane. Samtidig opfordres 
medlemmerne til at gå sammen i 3 og 4 bolde i ’prime time’. Endelig henstilles til, at man 
bekræfter sin tid. No Show vil fremover blive registreret og påtalt. 
 
Momskompensation gav os i 2021 kr. 285.000. En stor tak til alle der har bidraget med 200 
kr., så vi har mulighed for at søge kompensation. 
 
Årsrapport, budget og formandens beretning i fuld længe ligger på hjemmesiden.   
 
Spørgsmål fra salen:  
- Ønske om begrænsning for XL runder.  

Dette har vi foreslået, men de andre klubber vil ikke være med til det.  
- 9-hulsmedlemskab er et stort ønske hos seniorer, som ikke længer kan gå 18 huller. 

Bestyrelsen forstår ønsket, men beslutningen er taget.  
 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
Årets leder blev Pia Nielsen fra juniorafdelingen, som fik overrakt pokal og vin. 
 

 



3. Fremlæggelse af det revisorpåtegnede regnskab v. kasserer Uffe Pedersen. 
Årsregnskabet blev gennemgået. Året endte med et plus på 1 mio. 
Enkelte 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 2022/2023 blev fremlagt og viser et overskud på henholdsvis 325 tkr. Og 240 tkr. 
  
Kontingentforhøjelser på kr. 100 for de fleste medlemsskabstyper blev foreslået. 
Juniorkontingentet sættes derimod ned. 
Budget og kontingent godkendt.  

 
5. Indkomne forslag.   

Forslag fra medlem 2635 til vedtægtsændring i §8, stk. 1: 
’Opstilling af kandidater til formandsposten, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan 
såvel ske til bestyrelsen inden generalforsamlingen som på selve generalforsamlingen’  
Forslaget blev godkendt. 
 

6. Valg af formand.  
Niels Graversen - modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslår Klara Kruse som ny formand. Klara Kruse blev valgt. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Ole Peter Jensen  – modtager ikke genvalg 
Keld Nomanni – modtager ikke genvalg 
Lars Kjuul Kristensen – modtager genvalg 
 
Nye kandidater: 
Claus Jørgensen, der er suppleant, foreslås af bestyrelsen 
Niels Brix Jensen 
Merete Bech Bennetsen 
Michael Elefsen 
Børge Nyland Andersen 
 
Efter skriftlig afstemning blandt de 85 fremmødte + 20 fuldmagter blev følgende valgt: 
Merete Bech Bennetsen 
Niels Brix Jensen 
Lars Kjuul Kristensen 
Claus Jørgensen 
 

8. Valg af suppleanter.  
1. suppleant Claus Jørgensen blev valgt til bestyrelsen. Så der skulle findes mindst én ny 
suppleant. 
Børge Nyland Andersen villig til valg som suppleant  
Michael Elefsen ikke villig til valg som suppleant 
 
Suppleanter blev herefter: 
Børge Nyland Andersen: 1. suppleant 



Birthe Gottlieb: 2. suppleant  
 

9. Valg af ekstern revisor. 
Revisorfirmaet Martinsen ved Erling Brødbæk blev valgt. 
 

10. Eventuelt. 
De tre afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Graversen, Ole Peter Jensen og Keld Nomanni 
blev takket og hyldet for deres indtræden i bestyrelsen tilbage i 2016 og deres store indsats 
med at få klubben på økonomisk fode igen. 
 
De blev alle tre udnævnt til æresmedlemmer. De nærmere kriterier for udnævnelsen vil 
kunne ses på hjemmesiden. Herudover blev der uddelt vin og rom og klapsalver fra salen.  
 
OP takkede Niels for det gode samarbejde igennem mange år. 
  
Formanden sluttede af med at takke dirigenten Claus Christensen samt de fremmødte. 
 
 

Harlev, 4. marts 2022 
 
 
 
Dirigent Claus Christensen  


