
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Golf Club 
 

 

 
 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 blev generalforsamlingen afholdt på  
Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg 

 
1. Valg af dirigent 

John Skovbjerg blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden var blevet optaget af arbejde i udlandet, så Lisbeth Moltzen aflagde bestyrelsens beretning. 
Det skriftlige oplæg til beretningen kan læses her. 
 
Under beretningen blev det som sidste år fremhævet, at den store indsats der ydes af frivillige i udvalgene 
samt alle andre frivillige, er hovedårsagen til den gode udvikling som klubben er inde i, uden dem og deres 
indsats ville det være umuligt, så rigtig stor tak til alle dem der giver en hånd med. 
 
Der blev her også opfordret til, at dem der kunne have lyst til at give en hånd med, skulle henvende sig enten 
til udvalgene eller til sekretariatet. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Henrik Dybbroe spurgte til placeringen af vejføringen af Moesgård Alle, samt til placeringen og planen for en 
eventuel ny sløjfe / Par 3 bane. 
Med hensyn til vejføringen blev det fremført at det er kommunalbestyrelsen i Aarhus Kommune, der er 
kommet med de forskellige forslag. 
En eventuel udvidelse af golfbanen er der udarbejdet tegninger på i AGC og skulle det blive muligt vil 
klubben foretrække området der er placeret øst for Ny Moesgårdvej. 
 
Povl Bjødstrup spurgte til hvor meget jord, der i forbindelse med vejføringen af Moesgård Alle, kunne blive 
taget fra hul 4. 
Det blev oplyst at den vil kunne dreje sig om 2-5 m i hullets venstre side, samt at det ville blive opvejet af 
mulighed for at fælde træer i højre side. 
 
Henrik Dybbroe spurgte til ØGR, herunder antal deltagere fra AGC, samt udnyttelsen i de forskellige klubber. 
Peter i sekretariatet sørger for at der kommer diverse ØGR-tal på hjemmesiden. 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab, som er gennemgået af klubbens revisor, til godkendelse 
Lisbeth Moltzen fremlagde hovedtallene i regnskabet, der her kan læses i sin helhed. 
 
Hun understregede at den gode økonomi skyldes større indtægter end budgetteret, sammen med at vi 
stadig er meget bevidste med hensyn til styring af udgifterne. 
 
Det blev fremhævet at baneudvalget i 2017 har fået ekstrabevilliget beløb til forskellige foranstaltninger til 
baneforbedringer, som f.eks. sand til topdresning af fairways. 
 

http://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2018/04/Bestyrelsens-beretning-2017-AGC.pdf
http://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2018/03/Årsrapport-Aarhus-Golf-Club-for-2017.pdf


Det blev også fremhævet at der nu anvendes et nyt afskrivningsprincip, der skal sikre at alt er afskrevet til 
udløb af den nuværende lejeaftale i 2023. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år (2018) 
Lisbeth gennemgik baggrunden for det lagte budget. Herefter gennemgik hun budgettet, der blev betegnet 
som et relativt konservativt budget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 
Følgende kontingent og indskud blev vedtaget. 

Medlemskategori Kontingent Indskud 

Senior 7.300 5.000 

Senior uden indskud 8.500 0 

Dobbelt medlemskab 4.800 0 

Junior (7-18 år) 2.450*  0 

Ungdom (18-24) 3.300 0 

Studiemedlemskab 3.300 0 

Fleksmedlemskab 2.300 0 

Passiv 1.500 0 

Prøvemedlemskab 1.000 0 

*   Der betales yderligere et obligatorisk aktivitetsgebyr på kr. 660. 
 
Der blev opfordret til at det gøres en øget indsats for at skaffe studerende som medlemmer her i klubben. 
Alle opfordres til at komme med gode ideer på dette område. 
 
Der blev foreslået at der arbejdes for en begrænsning af antallet af runder, der kan spille i hver klub som en 
følge af ØGR-medlemskabet 

 
6. Forslag fra bestyrelsen og pkt. 7 Forslag fra medlemmerne 

Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på at, der var to forslag der omhandlede den samme paragraf i 
vedtægterne, nemlig §17. Dirigenten gjorde ligeledes forsamlingen bekendt med, at det i sådanne tilfælde er 
sådan at det mest vidtgående forslag behandles først, og hvis dette ikke vedtages, behandles derefter det 
minde vidtgående forslag. Det er forslaget stillet af medlem # 6-124, Lars Fuglsang der er det mest 
vidtgående, og som følge deraf bliver dette forslag behandlet først.  
Derfor blev pkt. 7 og pkt. 6 vedr. §17 her behandlet før de sidste forslag i pkt. 6. 
 
Forslaget fra Lars Fuglsang lyder: 
 
Nuværende § 17 i vedtægter for Aarhus Golf Club: 
§ 17 Årsregnskabet og de forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt en generalforsamling, 
skal senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn for medlemmerne. 
 
Foreslås ændret til: 
 
§ 17 Bestyrelsens beretning, årsregnskabet og de forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes 
forelagt en generalforsamling, skal senest 14 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn for 
medlemmerne og gøres tilgængelig på AGC’s hjemmeside. 
 
Lars Fuglsang var desværre blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og her motivere sit forslag. 
Forslaget blev i stedet for motiveret af Henrik Dybbroe, med at det synes rimeligt at bestyrelsens beretning 
skulle være skriftlig, og at det ville være rimeligt at denne, sammen med årsrapporten og forslag der ønskes 
behandlet, skulle være offentliggjort 14 dage inden generalforsamlingen. 
 
Lisbeth Moltzen fremførte, at det er bestyrelsens holdning, at beretningen fremlægges mundtlig på 
generalforsamlingen, samt at det i år hvor påsken falder i marts måned, og generalforsamlingen som følge 



deraf skal afholdes omkring den 20, som det er tilfældet her i 2018, vil være endog meget svært at nå, at få 
årsrapporten færdig i tide til at kunne offentliggøre denne 14 dage for generalforsamlingen. Hvorfor 
bestyrelsen ikke kan tilslutte sig forslaget. 
 
Forslaget fra Lars Fuglsang blev ved håndsoprækning nedstemt med en overvældende majoritet. 
 
Herefter gik man til bestyrelsens forslag vedr. §17. 
 
Nuværende § 17 i vedtægter for Aarhus Golf Club: 
§ 17 Årsregnskabet og de forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt en generalforsamling, 
skal senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn for medlemmerne. 
 
Foreslås ændret til: 
 
§17 Årsregnskabet skal senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn for 
medlemmerne. 
 
Lisbeth Moltzen motiverede forslaget med, at forslaget skulle fjerne den diskrepans der er imellem 
nuværende vedtægters §6 og §17. 
 
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med en overvældende majoritet.  
 
Herefter blev bestyrelsens forslag vedr. §18 behandlet. 
 
Nuværende § 18 i vedtægter for Aarhus Golf Club: 
§18   Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for 
forslaget. 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 
forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen 
skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter 
den første generalforsamling. Forslaget skal her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer, uanset disses antal. 
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt 
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af 
klubbens formueforhold. 
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. 

 
Foreslås ændret til: 

 
§18   Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for 
forslaget. 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 
forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen 
skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter 
den første generalforsamling. Forslaget skal her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 
medlemmer, uanset disses antal. 
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt 
stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af 
klubbens formueforhold. 
Eventuelt overskud ved afviklingen skal i samråd med Aarhus Kommunes afdeling for Sport og Fritid, 
tilfalde det almennyttige ungdomsarbejde i Aarhusianske idrætsklubber – fortrinsvis i golfklubber. 
 
Forslaget blev af Lisbeth Moltzen motiveret med, at denne ændring er nødvendig for, at i bestemte tilfælde 
at kunne blive betragtet som en velgørende forening, som igen kan give mulighed for at søge midler i diverse 
fonde – fortrinsvist i forbindelse med yderligere refusion af moms. 



 
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med overvældende majoritet. 
 
Slutteligt i dette punkt bad bestyrelsen om nedenstående: 
I henhold til vedtægternes § 13 tildeles bestyrelsen tilladelse til indgåelse af en forlængelse af lejeaftalen 
med Aarhus kommune, hvor der forhandles om så lang en forlængelse som det er muligt. 
 
Tilladelsen blev ved håndsoprækning tildelt enstemmigt. 
 
Overordnet set udtrykte Lisbeth Moltzen at bestyrelsen har en ambition om at få gennemarbejdet 
vedtægterne i løbet af den kommende periode, så andre eventuelle uklarheder eller modsætninger kan 
fjernes. Medlemmer med lyst og interesse i dette arbejde vil få mulighed for at deltage. 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
Blev behandlet under pkt. 6. 
 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Valgt med akklamation blev: 

• Claus Holm Christensen 

• Lisbeth Moltzen 

• Niels Fischer 

• Michael Traasdahl Møller 
 
 

9. Valg af to sideordnede suppleanter 
Valgt med akklamation blev: 

• Claus Andersen 

• Jan Christensen 
 

10. Valg af revisor 
Statsaut. revisor Torben Hald, Beierholm blev valgt 

 
11. Eventuelt 

Lars Brath spurgte hvad man ville gøre, hvis kommunen ikke vil forlænge lejeaftalen. 
Lisbeth Moltzen svarede, at bestyrelsen ikke på nogen måde kunne forestille sig, at dette kunne blive 
tilfældet. 
 
Povl Bjødstrup ønskede, at vinterbanen skulle være i lidt bedre stand end det var tilfældet her i vinter. 
 
Bent Henriksen spurgte om bestyrelsen ikke svarede på de henvendelser, der indkom til denne fra 
medlemmerne. 
Lisbeth Moltzen svarede, at det i hvert tilfælde er bestyrelsens hensigt, men skulle der have været et tilfælde 
hvor dette ikke var sket beklagedes dette selvfølgeligt. 

 

Referent: Peter Agerboe 


