
Referat af Ordinær Generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 8. juli 2021
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

Jan Thomsen, medlem

Tina Vindbæk Frederiksen, medlem

Søren Torp, medlem

Helmer Møller, kasserer og sekretær

Herudover deltog GM Preben Nielsen, som bestyrelsens repræsentant, i generalforsamlingen.

Yderligere deltog 72 medlemmer/gæster i generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter

l. 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 (ingen)
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. l: 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. 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Indskud foreslås fastsat til kr. O for 2020.

l. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forslag 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 2020, beretning blev taget til efterretning og godkendt uden bemærkninger.

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

Golfklubs regnskab for 2020 blev, efter et spørgsmål angående lønninger, efterfølgende

enstemmigt godkendt uden kommentarer.

4. Ad. Pkt. 4. jf. ovenfor, var der ikke indkommet forslag rettidigt under dette pkt. Spørgsmål

angående banen refereres under punktet eventuelt.

GM Preben Nielsen gennemgik budgettet for 2021 i detaljer. Resultatet er budgetteret til

kr. 146.000 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. Dette forventes at ske i

efteråret 2021.

5. Ad. Pkt. 5 jf. ovenfor blev bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2021 og indskud

stort kr. O ligeledes for 2021, godkendt enstemmigt.

6. Genvalgt til bestyrelsen blev Jane Gram og Nils Hedegaard. Øvrige medlemmer er uændret

medlemmer af bestyrelsen. (Bestyrelsen planlægger at konstituere sig på et møde den 16.

august 2021)

7. Beierholm Statsautoriset Revisionspartnerselskab v/Torben Pedersen, statsautoriset

revisor blev genvalgt som revisor for Hjørring Golfklub.

Spørgsmål vedrørende ny ejer struktur af Hjørring Golfklub refereres nedenfor under

punktet Eventuelt/andet.

"Årets jern" blev i år overrakt til Folmer Rasmussen for en indsats ud over det sædvanlige

som frivillig og loyal hjælper gennem mange år.

Eventuelt/andet:

Flere medlemmer/deltagere i generalforsamlingen havde spørgsmål vedrørende banens

udseende og ændringer hertil i efterår og forår 2020/2021. Disse spørgsmål vedrørte



mange generelle forhold som beslutningsprocesser, informationsniveau, ønsker, mange

forskellige refleksioner fra medlemmer, fremtidige planer, medlemmers adgang til møder

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

både med generelle og specifikke emner, og konklusionen var at banens, som alle ønsker

så skarp, indbydende og spilbar af alle som muligt bevæger sig i den rette retning, og at

kommunikation gensidigt højnes.

Formanden Michael Svendsen bekræftede at der nu efter 31/z år var indgået aftale med

Hjørring Kommune om at jorden, som HGK pt. lejer, nu overdrages til kr. O til en

selvejende fond pr. l. august 2021. Denne overdragelse sker fysisk som nævnt pr. l.

august 2021, hvorimod den juridiske del af aftalen påbegyndes hurtigst og forventes

afsluttet i efteråret. Der vil i den forbindelse blive indkaldt til en ekstraordinær

generalforsamling således at bestyrelsen bevilges nødvendige mandater til gennemføre

aftalen. Yderligere vil der blive udarbejdet nyt budget der afspejler den nye situation.

Information om detaljerne vil ske på den ekstraordinære generalforsamling.

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

afholdt i en god og konstruktiv atmosfære, kl. 20:30.

10/07/2021
Referent: Helmer Møller
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