
Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus Golf Club 
 

 

 
 

Afholdt 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 
Bestyrelsen foreslog John Skovbjerg,  
John Skovbjerg blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt i 
henhold til vedtægterne. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Klubbens formand, Claus Holm Christensen, fremlagde bestyrelsens beretning, som her kan læses i 
sin fulde længde. 
 
Bemærkning fra salen: Der er mange medlemmer og lidt plads på banen, hvor langt er man med 9 
nye huller, der kunne benyttes af blandt andet prøvemedlemmer og andre nye golfere? 
Formanden fortalte at der arbejdes på dette, blandt andet vil man gerne have politikere herud for 
at se forholdene. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

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

 
 

https://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/Aarhus-Golf-Club-ledelsesberetning-for-2021.pdf


 
Regnskabet kan læses i sin helhed her. 
 
Spørgsmål fra salen: Hvori består den langfristede gæld? 
Formanden forklarede at det består af det indskud som nogle medlemmer har indbetalt i 
forbindelse med etableringen af den nye greenkeepergård. De indbetalte beløb kan udbetales ved 
udmeldelse. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Det blev oplys at Klubben og Unico netop har indgået en ny aftale. I den forbindelse blev 
nedenstående gennemgået for at belyse hvilken betydning Restaurant Unico har for klubbens 
økonomi.  

 

https://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/Aarhus_Golf_club_aarsrapport_2021.pdf


Af dette fremgår klubben tjener penge på samarbejdet med Unico, det blev anført at det ikke er 
tilfældet i mange andre klubber. 
Det blev også fremført at Unico er åbent hele året for golfspillere, hvilket heller ikke er tilfældet i 
flere andre klubber. 
Endelig blev det fremført at den nuværende aftale vil blive revideret, hvis en eventuel udvidelse af 
klubhuset vil medføre at Unico for råderum over mere plads. 
 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år 
Budgettet blev gennemgået. 

 
Spørgsmål fra salen: Skal greenfeen ikke sættes op? 
Formanden fortalte at det sikkert sker inden længe, blandt andet for at skabe lidt mere plads til 
klubbens egne medlemmer. 
Formanden oplyste også af klubbens ØGR-medlemmer spiller mere ude i de andre ØGR-klubber, 
end de øvrige klubbers ØGR-medlemmer spiller her. 
 

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 
 



Spørgsmål fra salen: Er stigningen ikke for lille, når man tænker på de store prisstigninger der f.eks. 
er på gødning og brændstof? 
Formanden svarede, at dette var et meget relevant spørgsmål. Klubben har den nødvendige 
likviditet til at dække en merudgift, og da det er medlemmernes penge, er det vurderet, at vi vil 
vente med en yderligere kontingentstigning samt at der på næste generalforsamling i 2023 kunne 
reageres hvis stigningerne krævede det. 
Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget. 

 
6. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde ingen forslag. 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet 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 
 
Jacob Norby der ønskede at stille op til bestyrelsen, for at give noget tilbage til klubben, som han 
med kort ophold har været medlem af siden 1985. Jacob kom med en kort præsentation af sig selv.  
Præsentationen af Jacob kan læses her. Jacob fortalte også at han var villig til at blive formand når 
Claus Holm Christensen stopper i bestyrelsen, hvilket formodentlig sker i efteråret 2022. 
Det at Claus stopper i en periode, betyder at bestyrelsen kan vælge at trække en suppleant ind i 
bestyrelsen, hvis arbejdsmængden vil kræve det. 
 
De opstillede kandidater blev genvalgt/valgt, og bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende 
bestyrelsesmøde. 
 

9. Valg af to sideordnede suppleanter 
Iben Jungersen opfordrede til at kvinder meldte sig som suppleanter, og også gerne til 
bestyrelsesarbejdet, da det er godt med blandede køn i en bestyrelse. 
 
Lars Malling og Jon Koch Hansen ønskede at opstille som suppleanter, gav en kort præsentation af 
dem selv. Begge blev valgt 
 

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

11. Eventuelt 
I forbindelse med at Lisbeth trådte ud af bestyrelsen, blev Lisbeth udnævnt til æresmedlem af 
klubben. 
Motivation for tildeling af æresmedlemskab: 
Lisbeth har gennem de seneste 8 år gjort et formidabelt og helt ekstraordinært stort arbejde for 
Aarhus Golf Club - et arbejde som fortsætter med Lisbeths engagement i begynder udvalget. 
  
Kronen på værket var indsatsen i fm. den lange sygdomsperiode i sekretariatet, hvor Lisbeth ikke 
kun løste de daglige opgaver, men samtidig medvirkede til at systematisere hverdagen i og omkring 
de aktiviteter, der finder sted i administrationen. Lisbeth har i perioden ikke modtaget ydelser fra 
klubben. 
 

https://aarhusgolf.dk/wp-content/uploads/2022/03/Jacob-Norby.pdf


Den uselviske og dybt engagerede tilgang til opgaven som næstformand gennem 8 år har været 
uvurderlig for AGC. Uden Lisbeths store arbejdsindsats, sociale kompetencer, budgetlægning samt 
evnen og lysten til at grave et spadestik dybere har haft afgørende betydning for AGC som klub. 
 

 
 
Udnævnelsen blev modtaget med stor applaus fra hele salen. 
Lisbeth takkede, og gennemgik kort sin vej ind i klubben og kort tid efter ind i bestyrelsen for 
klubben, og fremhævede at den forskellighed der er i bestyrelsen, er en stor styrke for en 
bestyrelse. 
 
Spørgsmål fra salen: Hvad er status på situationen med hul 4 og Moesgård Allé? 
Formanden forklarede at der fra kommunens side arbejdes med en løsning, hvor udvidelsen af 
Alléen vil tage 3-4 m af hul 4, som derfor skal omlægges. Som det er lige pt., er det kommunen der 
bekoster denne omlægning. 
 
Spørgsmål fra salen: Det er fint med det nye lyssignal på hul 10, men hvad med på hul 11, som også 
er farligt? 



Formanden forklarede at der arbejdes på forskellige løsningsmuligheder, for at gøre det mindre 
farligt. 
Forslag fra salen: Kunne klubben ikke anskaffe en støvsuger der kunne fjerne de blade der generer 
spillet i efterårsperioden, da det at blæse dem over i én side af semiroughen kun virker indtil vinde 
skifter retning og blæser dem tilbage. 
Formanden lovede at dette vil blive vendt i Baneudvalget. 
 
Spørgsmål fra salen: Beholder man de gamle teesteder på hul 15. 
Formanden forklarede at det er tanken lige pt., da man i perioder kan få brug for at kunne benytte 
disse. Banen er dog målt op fra de nye teesteder. 
 
Spørgsmål fra salen: Kunne vi ikke slippe for at skulle kører hen over teestedet på hul 15. 
Michael Traasdahl Møller forklarede at der arbejdes på en sti-løsning. 
 
Fra salen kom der forslag om flere skraldespande og bænke ved især dameteestederne.  
Dette blev noteret. 
 
Kommentar fra salen om at det er observeret at der er ØGR-spillere fra de andre ØGR-klubber der 
ikke bekræfter deres tider.  
Kontoret følger dette nærmere. 
 
Fra salen blev det foreslået at én og to bolde lægges sammen i weekends og på helligdage. 
Dette sker i sæsonen fra kontorets side fredage.  
Det kunne være en opgave for en kommende banekontrol at gøre dette på dagen i weekends og på 
helligdage. Der søges derfor frivillige til banekontrollen, interesserede kan henvende sig til Peter på 
kontoret på info@aarhusgolf.dk. 
Formanden opfordrede til at alle godt selv kan booke sig på en én- eller to bold når muligheder 
byder sig. 
 
Flere foreslog at banekontrolarbejdet burde var aflønnet i en eller anden form, da det kan være et 
utaknemmeligt arbejde. Bestyrelsen tager dette med i deres overvejelser fremadrettet. 
 
Fra salen blev det kommenteret at tonen på banen, især overfor nye medlemmer og juniorer, kan 
være noget hård. 
Formanden opfordrede igen til at tale ordentligt til hinanden i klubben. 
 
Fra salen blev Claus takket for det store arbejde som han igen har gjort for klubben. 
 
Herefter erklærede dirigenten og formanden generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Referent: Peter Agerboe 
 

 

mailto:info@aarhusgolf.dk

