
Ordinær generalforsamling i Aarhus Golf Club 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i 
 

 
 

tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 
Generalforsamlingen afholdes på  

Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg 
 
Endelig dagsorden i henhold til vedtægternes §7 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab, som er gennemgået af klubbens revisor, til godkendelse 
 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år (2017) 
 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 
a. Bestyrelsen foreslår nedenstående kontingent og indskud. 

Medlemskategori Kontingent Indskud 

Senior 7.300 5.000 

Senior uden indskud 8.500 0 

Dobbelt medlemskab 4.800 0 

Junior (7-18 år) 3.160 0 

Ungdom (18-24) 3.350 0 

Studiemedlemskab 4.100 0 

Fleksmedlemskab 2.400 0 

Passiv 1.600 0 

Prøvemedlemskab 1.000 0 

 
6. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen stiller ingen forslag. 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg er: 

• Torben Stein, der ikke ønsker genvalg. 

• Jens Erik Søndergaard, der ikke ønsker genvalg. 

• Arne Nabe Poulsen, der er villig til genvalg. 
  



Opstillede kandidater: 

• Kim Bjerre 
Præsentation af Kim Bjerre, der opstiller til bestyrelsen i Aarhus Golf Club. 
Mit navn er Kim Bjerre. 
 
Jeg ønsker hermed at opstille til bestyrelsen i AGC. 
 
Jeg er 61 år og har været aktiv golfspiller i 12 år, heraf de sidste 8 i AGC. 
Min erfaring med bestyrelsesarbejde er fra 25 års bestyrelsesarbejde på min arbejdsplads 
Post Danmark, hvor jeg har været formand for den faglige klub. 
 
Jeg brænder for det frivillige arbejde i AGC, hvor jeg har været med i turneringsudvalget i 3 
år og ligeledes har jeg været en del af onsdagsherrerne de sidste 6 år. 
 
Mit mål med at komme i bestyrelsen er, at være med til at AGC bliver Århus bedste 
golfklub, som har byens bedste bane at spille på og hvor det er sjovt at komme, ung som 
ældre og at AGC skal være en klub hvor der er plads til alle – både begyndere – bredden og 
eliten. 
 
Jeg er villig til at afsætte den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet, så det kan blive 
virkelighed. 
 
Med golfhilsen 
Kim Bjerre 
 

9. Valg af to sideordnede suppleanter 
 

10. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår fortsat samarbejde med statsaut. revisor Torben Hald, Beierholm 

 
11. Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Aarhus Golf Club 

 
 
Alle aktive medlemmer over 18 år er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til 
bestyrelsen. 
 
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem, men ingen kan afgive mere end to stemmer 
ved fuldmagt. 
 
 


