
Ordinær generalforsamling i Aarhus Golf Club 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i 
 

 
 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 
på  

Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg 
 
 
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 
 

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

Medlemskategori Kontingent 
Pr. 1/1 
2022 

Kontingent 
Pr. 1/7 
2022 

Kontingent 
Pr. 1/1 
2023 

Indskud 

Senior* 3.750 3.850 3.900 5.000 

Familiemedlemskab (2 x senior) * 7.500 7.700 7.800 10.000 

Senior uden indskud** 8.700 - 9.100 0 

Dobbelt medlemskab** 4.800 - 5.100 0 

Junior (7-18 år) * 1.225 1.225 1.225 0 

Ungdom (18-24)* 1.650 1.700 1.750 0 

Studiemedlemskab* 1.650 1.700 1.750 0 

Fleksmedlemskab** 2.300 - 2.500 0 

Passiv* 750 750 750 0 

Prøvemedlemskab 1.000 1000 1000 0 

* Kontingentet opkræves halvårligt 
** Kontingentet opkræves helårligt 

 
6. Forslag fra bestyrelsen 

 
7. Forslag fra medlemmerne 

 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 

• Niels Fischer, der er villig til genvalg 

• Michael Traasdahl Møller, der er villig til genvalg 



• Claus Holm Christensen, der er villig til genvalg, se dog nedenfor 

• Lisbeth Moltzen, der ikke ønsker genvalg 
 
Efter en årrække hvor fokus for bestyrelsen har været genopretning og konsolidering af økonomien 
– krydret med en covid19-epidemi – er fundamentet for udvikling og investering nu lagt. Det er en 
spændende fremtid der tegner sig og et godt tidspunkt at invitere nye kræfter ind i bestyrelsen. 
 
Lisbeth har valgt ikke at stille op, men vil stadig være behjælpelig på alle de områder, hvor hun 
hidtil har arbejdet, hvis den kommende bestyrelse har brug for det. Fremover vil hun desuden gå 
ind i begynderarbejdet som formand for begynderudvalget. 
 
Claus vil gerne i en kortere periode skabe en god og glidende overgang, indtil en ny formand kan 
tage over, og genopstiller derfor, men med sigte på at træde ud af bestyrelsen, når en ny formand 
tager over. Samtidig fortsætter han med at varetage projekt ”bedre klubhus”. 
 
Arne, der er klubbens kasserer, er ikke på valg i år, men har allerede nu varslet, at han gerne vil 
træde ud ved næste valg. Så vi skal i god tid kigge os omkring i klubben for at sikre et 
bestyrelsesmedlem med hang til tal og regneark og med viden om regnskabsførelse. 
 
Jacob Norby, der lige nu er suppleant, stiller op til bestyrelsen og er også parat til at overtage 
formandskabet efter en passende overgangsperiode. 
 
Resten af bestyrelsen fortsætter, så kontinuiteten også på denne måde er sikret. 
 

9. Valg af to sideordnede suppleanter 
 

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

11. Eventuelt 
 
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. 
 
Ønsker man at opstille til valg til bestyrelsen kan dette ske frem til og med behandlingen af punkt 8 på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer dog alle interesserede medlemmer, som ønsker at blive valgt til 
bestyrelsen, til at indgive deres kandidatur, eventuel med et billede og en kort beskrivelse af hvem man er 
og hvad man gerne vil bidrage med. Dette vil løbende blive lagt på klubbens hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


