Referat af Ordinær Generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2020
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
Nils Hedegaard, medlem
Tina Vindbæk Frederiksen, medlem
Helmer Møller, kasserer og sekretær

Fraværende: Jan Thomsen - Syg
Herudover deltog GM Preben Nielsen, som bestyrelsens repræsentant, i generalforsamlingen.

Yderligere deltog 88 medlemmer/gæster i generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
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,
Vandværksvej
Ad. pkt. 3: Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før
generalforsamlingen
Ad. pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring i § 7, nærmere præcisering af afvikling af
Klubbens formueforhold, i tilfælde af opløsning. Se ordlyden af ændringen i klubhuset.
Ad. pkt. 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Indskud foreslås fastsat til kr. 0 for 2020.
_____________________________
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
2019, hvilken beretning, efter en uddybning af green fee beløbet, blev taget til efterretning og
godkendt uden bemærkninger.
3. GM Preben Nielsen gennemgik herefter det reviderede regnskab til godkendelse. Hjørring
Golfklubs regnskab for 2019 blev efterfølgende godkendt uden kommentarer.
4. Ad. Pkt. 4. jf. ovenfor blev forslaget fremlagt og vedtaget i henhold til vedtægterne efter at
formuleringen var uddybet og som i øvrigt er en standardformulering i henhold til forslaget.
5. GM Preben Nielsen gennemgik budgettet for 2020 i detaljer. Resultatet er budgetteret til
kr. 71.647 og skønnes realistisk i forhold til de bagved liggende forudsætninger jf. den nuværende
ejer struktur. Ændres ejer strukturen som forhandles med Hjørring Kommune til en selvejende
fond, vil forudsætningerne ændres og et revideret budget blive udarbejdet og præsenteret på
en ekstraordinær generalforsamling. Der blev stillet spørgsmål vedrørende maskinparkens stand
og potentielle investeringer. Ingen ny investeringer i maskinparken er planlagt.
Ad. Pkt. 5 jf. ovenfor blev bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2020 og indskud
stort kr. 0 ligeledes for 2020, godkendt enstemmigt.
6. Nyvalgt til bestyrelsen blev Søren Torp, og genvalgt blev Jan Thomsen. Søren Torp erstatter
Helle Berit Kristensen som efter eget ønske og af personlige årsager er udtrådt tidligere i terminen.
Øvrige medlemmer er uændret medlemmer af bestyrelsen. (Bestyrelsen planlægger at konstituere
sig på et møde den 11. marts 2020)
7. Beierholm Statsautoriset Revisionspartnerselskab v/Torben Pedersen, statsautoriset revisor
blev genvalgt som revisor for Hjørring Golfklub.
8. Spørgsmål vedrørende en potentiel ny ejer struktur af Hjørring Golfklub vil blive detaljeret
gennemgået og uddybet når der foreligger en egentlig aftale med Hjørring Kommune, hvilken
forventes at foreligge til endelig drøftelse og beslutning i løbet af foråret 2020. Før indgåelse
af en bindende aftale skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling som giver
bestyrelsen de fornødne mandater.
På opfordring gennemgik GM Preben Nielsen strukturen for ”golfens venner” med henblik
momskompensation, og anførte at man meget gerne udvider kredsen, og at der ville blive
kommunikeret mere information desangående.
Tidligere bestyrelsesmedlem Helle Berit Kristensen takkede for tiden som medlem
Af Hjørring Golfklubs bestyrelse og understregede at årsagen til hendes udtræden alene beror på
personlige forhold. Bestyrelsesarbejdet havde været inspirerende og givende og ånden og

samarbejdet i bestyrelsen en positiv oplevelse.
Årets jern blev i år overrakt til Per Jakobsen for loyalt og godt frivilligt arbejde samt kr. 2.000,- fra
Danbolig i Hjørring ved Kristian Rask.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, der blev afholdt
i en god og konstruktiv atmosfære, kl. 20:20.
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Referent: Helmer Møller

