
Referat af Ordinær Generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 17. februar 2022  
kl. 19:00 i Golfcafeen i klubhuset. 
 
Følgende valgte medlemmer af Hjørring Golfklubs bestyrelse var til stede ved denne 
Ordinære Generalforsamling. Disse var som følger: 
 

- Michael Svendsen, formand 
- Jane Gram Hansen, næstformand 
- Helmer Møller, kasserer og sekretær 
 
Følgende medlemmer var fraværende med afbud: 
 
- Nils Hedegaard, medlem 
- Jan Thomsen, medlem 
- Tina Vindbæk Frederiksen, medlem 
-     Søren Torp, medlem 

 
Herudover deltog GM Preben Nielsen, som bestyrelsens repræsentant i generalforsamlingen. 
Yderligere deltog 61 medlemmer/gæster i generalforsamlingen. 
 
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter  
 
                      1.   Valg af dirigent 

 2.   Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  
                      3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse                    
                      4.   Behandling af indkomne forslag  
                      5.   Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. 
                             Forelæggelse af budget 
                      6.   Valg af bestyrelse. Iflg § 10 
                      7.   Valg af revisor 
                      8.   Eventuelt 
 
Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen  
 
Ad. pkt. 1:  Bestyrelsen foreslår advokat Kristian Pedersen, Advokatfirmaet INDSIGT, 
                                                
Ad. pkt. 3:   Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før 
                     Generalforsamlingen 
 
Ad. pkt. 4:   Forslag om ændring af §6 i Vedtægter for Hjørring Golfklub                      
                                                                                                                                            
Ad. pkt.5:    Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 0 for seniormedlemmer.  Indskud 
                     foreslås fastsat til kr. 0 for 2022. 
 
 



Ad. pkt. 6:    Bestyrelsen foreslår valg af: 
                      Michael Svendsen (modtager ikke genvalg) 
                      Tina Vindbæk Frederiksen (genvalg) 
                      Helmer Møller (genvalg) 
                      Anders Torp (nyvalg) 
 
Ad. pkt. 8:   Opfordring fra Finn Søndergaard 
                                                   _____________________________ 
 

1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forslog at advokat Kristian 
Pedersen valgtes som dirigent, hvilket enstemmigt blev tiltrådt af generalforsamlingen. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. alle krav hertil 
som anført i vedtægterne for Hjørring Golfklub.  

 
2. Formanden Michael Svendsen, aflagde herefter bestyrelsens beretning om klubbens 

virksomhed i 2021, hvilken omfattende beretning der dækkede alle relevante aspekter blev 
taget til positiv efterretning og godkendt uden bemærkninger. 

 
3. GM Preben Nielsen gennemgik herefter det reviderede regnskab til godkendelse. Hjørring 

Golfklubs regnskab for 2021 blev påskønnet og efterfølgende enstemmigt godkendt uden 

yderligere kommentarer. 

 

4. Ad. Pkt. 4. jf. ovenfor, var der indkommet forslag om ændring i §6 i Vedtægterne for 

Hjørring Golfklub. Dirigenten gennemgik dels forslaget om henholdsvist ændringer for 

tidspunktet for ordinære generalforsamlinger samt ændringer for tidspunktet for 

indgivelse af forslag desangående jf. i øvrigt forslagene bilagt det tilgængelige materiale 

til generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik endvidere reglerne for afstemning  

vedrørende ændring af klubbens vedtægter, som kræver at minimum 2/3 af 

stemmeberettigede deltagere stemmer for forslagets vedtagelse før dette kan 

implementeres. Før afstemningen informerede formanden Michael Svendsen, for god 

ordens skyld, at bestyrelsen ikke støtter det fremlagte forslag, samt argumenterne herfor. 

 

Ved afstemningen stemte alene 2 medlemmer for forslaget som hermed er forkastet  

 

GM Preben Nielsen gennemgik herefter budgettet for 2022 i detaljer.  Resultatet  skønnes 

absolut  realistisk  jf. planer og forhold i relation til og baseret på de skitserede 

forudsætninger, og blev godkendt enstemmigt.   

 

5. Ad. Pkt. 5 jf. ovenfor blev bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2022 og indskud 

stort kr. 0 ligeledes for 2022, godkendt enstemmigt. 

 



6. Formand Michael Svendsen ønskede ikke genvalg og forlader derfor bestyrelsen efter 9 års 

medlemskab.  Genvalgt til bestyrelsen blev Tina Vindbæk Frederiksen og Helmer Møller og 

nyvalgt blev Anders Torp. Øvrige medlemmer er uændret medlemmer af bestyrelsen. 

(Bestyrelsen planlægger at konstituere sig på et møde  i marts 2022.) 

 

7. Beierholm Statsautoriset Revisionspartnerselskab v/Torben Pedersen, statsautoriset 

revisor blev genvalgt som revisor for Hjørring Golfklub. 

                                             _______________________________ 

 

”Årets jern” blev i år overrakt til Michael Christensen – medlem af juniorudvalg og 

hjælpetræner - der lægger et kæmpe arbejde i junior gruppen, og har brugt weekender på 

at tage uddannelse i trænergerningen og hjælper hver uge til med juniortræningen, uagtet 

vind og vejr, udover hvad der ellers foregår i juniorafdelingen. Han har helt sikkert været 

en medvirkende faktor til den fremgang der har været i juniorafdelingen, der stort set er 

blevet fordoblet, med hans store overskud og skønne humor overfor børnene 

                                             ________________________________ 

 

8. Eventuelt/andet: 

 

Opfordring fra Finn Østergaard. Dirigenten gennemgik opfordringen som er et ønske om 

at beslutte og  inkludere en vedtægtsændring i fremtidige dagsordener for den årlige  

generalforsamling som kræver en fremlæggelse og drøftelse og beslutning af den aktuelle 

banerapport på generalforsamlingen. Formanden Michael Svendsen, meddelte før 

afstemning om forslaget at dette ikke støttes af bestyrelsen, da dette er umuligt at 

implementere og derfor fortsat bør behandles i baneudvalget. 

Dirigenten gik herefter til afstemning om forslaget, der ligesom afstemningen i pkt. 4 

kræver minimum  2/3 flertal, da dette er en vedtægtsændring. Afstemningen resulterede i 

at alene 2 medlemmer stemte for dette, hvilket betyder at forslaget er forkastet. 

 

Drøftelserne foregik i en god tone og med konstruktivt input og tilbagemeldinger, både  

generelt og specifikt, og konklusionen var at banen, som alle ønsker så skarp, indbydende 

og spilbar af alle som muligt bevæger sig i den rette retning, og at kommunikation bevares 

på et højt niveau som tidligere besluttet. Det blev aftalt at dato/tidspunkt om 

medlemsmøder fremtidigt kommunikeres via HGK’s hjemmeside. 

 

Medlemmet Peter Frederiksen, der har ansvaret for baneservice, appellerede til frivillige 

om at tilmelde sig som hjælpere for derved at højne niveau og service til gavn for såvel 

medlemmer som green-fee spillere. 

 

               



Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, der 

blev  afholdt i en god og konstruktiv atmosfære  kl. 20:00. 

 

 

 

19/02/2022 

Referent: Helmer Møller 

  

   

 

  

    
 
                    
                      
                      
 
 
                       
 
 
                     
                                        
                       
 
 
          


