
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Golf Club 
 

 
 

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 
Generalforsamlingen blev afholdt på 

Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg 
 
1. Valg af dirigent 

 

Lars Grunnet blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Formanden aflagde beretning, der her kan læses i sin helhed. 
 
Under beretningen blev det 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 
til Peter i sekretariatet, så vil han helt sikkert lede dem videre til de rette indsatsområder. 
 
De to udtrædende bestyrelsesmedlemmer Torben Stein og Jens Erik Søndergaard, blev takket med 
akklamation for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet. 
 
De udvalgsmedlemmer der er udtrådt af udvalgsarbejdet, enten som formand for eller som menigt 
medlem af et udvalg, blev ligeledes takket med akklamation. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Der blev spurgt til hvorfor arbejdet med søen først var startet så sent i forhold til sæsonstart. 
Svaret er at bestyrelsen først ville været helt sikker på at man havde økonomien til arbejdet, samt at 
det har taget tid at indhente de nødvendige tilladelser. 
 
Der blev spurgt til om de overhovedet er muligt med yderligere 9 huller. 
Svaret er at det er bestyrelsens vurdering at Sport og Fritid i Aarhus Kommune er velvilligt indstillet 
overfor ideen, da det vil give især unge og ældre en øget mulighed for at komme til at dyrke idræt. 
 
Der blev spurgt til problematikken omkring Moesgaard Alle.  
Her er der ikke nogen afgørelser endnu. Den løsning der vælges med hensyn til vejføringen, og den 
effekt det får for banens udformning, er en vigtig del af de pågående forhandlinger med kommunen. 
 

http://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2017/03/Beretning-2016.pdf


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

Formanden fremlagde hovedtallene i regnskabet, der her kan læses i sin helhed.  
Han understregede at den gode økonomi skyldes at besparelse på, at vi selv står for banedriften, nu er 
slået helt igennem, ligesom vores indtægter generelt er lidt højere end forventet. 
Han understregede også at der har været større udgifter i forbindelse med lovliggørelsen af 
elinstallationen i klubhuset. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Baneudvalgsformand Jesper Meto fremlagde baneudvalgets syn på udviklingen i Aarhus Golf Club: 
Siden indtægterne toppede i 2007-2009 med ca. 9 mio. kr. er de faldet med ca. 1 mio. kr. 
Baneudgifterne, eller investeringen i at holde en god bane, var da på ca. 4 mio. kr. Baneudgifterne i 
2016, samt budgettet for 2017 er stadig på ca. 4 mio. kr. men med prisstigningerne taget i betragtning 
er det en reduktion på ca. 600 tdk. 
Han mener at hvis klubben skal være attraktiv, er det vigtigt at banen følger med tiden, samt at vi kan 
måle os med konkurrencen omkring os.  
Derfor er der behov for at budgettet til udvikling, drift og vedligehold af banen opprioriteres. Han er 
sikker på at bestyrelsen er af samme holdning, men også at det vil kræve yderligere indtægter, som 
blandt andet må komme fra en øgning i medlemstallet.  
Han fremlagde en del punkter hvor han mente der kunne gøres en indsats i forhold til hvervning og 
fastholdelse, blandt andet at alle medlemmerne skal gøre en øget indsats for, at tage godt i mod nye 
medlemmer.  
Han kunne se at der pt. er en del tiltag der arbejder i den rigtige retning, for at gøre Aarhus Golf Club til 
et godt sted at være medlem. Han opfordrer dog bestyrelsen til at undersøge om der er mulighed for 
yderligere tiltag i denne retning, måske kunne der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med dette 
ene formål. 
 

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

Formanden gennemgik, med baggrund i bestyrelsens ønske om en balanceret udvikling, de 
forudsætninger der ligger til grund for det udarbejde budget. 
Formanden gennemgik herefter budgettet, der blev betegnet som et konservativt budget. 
Det blev oplyst at udgifterne er pristalsreguleret ligesom lønningerne følger den generelle lønudvikling. 
Dette medfører at der er behov for at sammen udvikling sker på kontingentsiden. 
 
Der var ingen kommentarer til budgettet. 
 

5. Fastsættelse af kontingent og indskud 
 

Følgende kontingenter og indskud, der får halvårsvirkning i 2017 og fuld virkning i 2018, blev vedtaget: 

Medlemskategori Årligt kontingent 2017 Årligt kontingent 2018 Indskud 

Senior 7.250 7.300 5.000 

Senior uden indskud 8.450 8.500 0 

Udenbys 3.400 3.400 0 

Studiemedlemskab 4.025 4.050 0 

Ungdom (18-24 år) 3.275 3.300 0 

Junior (7-18 år) 2.425 2.450 0 

Fleksmedlemskab 2.300 2.300 0 

Dobbelt medlemskab 4.800 4.800 0 

Passiv 1.500 1.500 0 

Prøvemedlemskab 1.000 1.000 0 

 
 

6. Forslag fra bestyrelsen 

http://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2017/03/Årsrapport-2016-AGC.pdf


 

Ingen forslag 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
 

Ingen forslag 
 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

Valgt med akklamation blev: 

• Arne Nabe Poulsen 

• Kim Bjerre 

• Iben Jungersen 
9. Valg af to sideordnede suppleanter 

 

Valgt med akklamation blev: 

• Lars Grunnet 

• Claus Andersen 
 
10. Valg af revisor 

 

Valgt blev Statsaut. Revisor Torben Hald, Beierholm 
 

11. Eventuelt 
 

Det blev afgivet kommentarer og opfordringer i forhold til følgende: 
 
Det er umuligt at købe øl og vand når restauranten er lukket. 
Bestyrelsen ser på muligheden for en automat i klubhuset. 
 
Betjeningen i restauranten er ikke altid lige imødekommende overfor medlemmer af AGC når der er 
arrangementer i restauranten  
Bestyrelsen oplyste at man løbende er i dialog med Unico med hensyn til dette. 
 
Restauranten var lukket i oktober 2016, til trods for at der var godt vejr. 
Det var en fejl at der blev lukket så tidligt, det er rettet på dette til i år, hvor der har været åben 
væsentlig tidligere. 
 
Der blev opfordret til at skiltning, afmærkninger og afspærringer, der er opsat af greenkeeperne, enten 
af hensyn til arbejdssikkerheden eller banen tarv, altid bliver efterkommet. 
Bestyrelsen præciserer at skiltning, afmærkninger og afspærringer, der er opsat af greenkeeperne, altid 
skal efterkommes. 
 
Den 1. april er det banens dag, her gøres banen klar til sæsonstart.  
Der arbejdes om formiddagen, spises lidt frokost, og spilles om den grå jakke om eftermiddagen. Det er 
en hyggelig dag og bestyrelsen opfordrer alle til at komme og give en hånd med. 
Der er tilmelding via Golfbox, eller på sekretariatet. 
 
Den 30. april er det golfens dag. 
Her kan alle komme og prøve kræfter med golfen, så tag din kone, mand, nabo eller en anden der 
kunne tænke sig at prøve golfen af med denne dag. 
Der er selvfølgelig også behov for frivillige til denne dag, så har du lyst til dette kan du tilmelde dig via 
Golfbox eller på sekretariatet. 
 

 
Referent: Peter Agerboe 


