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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 

4. Fremlæggelse af budget det kommende år til godkendelse 

5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 

6. Indkomne forslag 

a. Ændringsforslag til vedtægternes § 20 omkring bestyrelsens deltagelse 

i udvalgsarbejde 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Judith Domino (modtager genvalg) 

b. Stig Brogård Andersen (modtager genvalg) 

c. Gert Nielsen (modtager genvalg) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino, Stig Brogård Andersen og Gert 

Nielsen 

8. Eventuelt 

 

Ad 1. 

Adv. Lars Dahl-Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og på denne baggrund 

beslutningsdygtig. Da der var konstateret uoverensstemmelse mellem dagsordenen på 

klubbens hjemmeside og dagsordenen i klubbladet Medlemsnyt præciserede Dirigenten at 

generalforsamlingen ville blive gennemført efter ovenstående dagsorden og at 

uoverensstemmelsen ikke havde nogen indflydelse på generalforsamlingens 

beslutningsdygtighed. Dette gav ikke anledning til kommentarer fra generalforsamlingens 

deltagere. 

Dirigenten oplyste at til generalforsamlingen var der fremmødt 150 stemmeberettigede 

deltagere. 

 

 

Ad 2. 

I forlængelse af Formandens skriftlige beretning i klubbladet havde Formanden betragtninger 

om bl.a. omgangstonen i golfklubben. 

 

http://vgc.dk/media/3604/formandens-beretning.pdf
http://vgc.dk/media/3584/regnskab-medlemsnyt.pdf
http://vgc.dk/media/3582/budget-medlemsnyt.pdf
http://vgc.dk/media/3586/ændringsforslag-bjarne-noerlem.pdf
http://vgc.dk/media/3586/ændringsforslag-bjarne-noerlem.pdf
http://vgc.dk/media/3586/ændringsforslag-bjarne-noerlem.pdf
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Efter Formandens beretning var medlem nr. 1113 Jesper Hansen på talerstolen med personlige 

bemærkninger i forhold til et læserbrev i Medlemsnyt nr. 1 2017 fra medlem nr. 673 Bjarne 

Breuning Nørlem. 

 

Efterfølgende blev Formandens beretning taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

 

Ad 3. 

BV gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelsen med 

applaus fra generalforsamlingen. 

 

 

Ad 4. 

Som indledning til gennemgangen af bestyrelsens forslag til Budget 2017 præsenterede 

næstformand Claus Svold bestyrelsens Dræningsplan 2017 – 2021.  

 

Formand Stig Brogård Andersen gennemgik herefter budgettet med forslag til en generel 

kontingentstigning på 4%. 

 

Budgettet og den foreslåede kontingentstigning blev efterfølgende godkendt af 

generalforsamlingen med applaus. 

 

 

Ad 5. 

BDO, Vejle blev genvalgt som klubbens revisor uden modkandidater. 

 

 

Ad 6. 

Forslagsstilleren medlem nr. 673 Bjarne Breuning Nørlem meddelte under 

generalforsamlingen Dirigenten at han ikke ønskede forslaget til afstemning. Dirigenten 

meddelte, da ingen andre deltagere til generalforsamlingen ønskede forslaget til afstemning, at 

forslaget var trukket tilbage. 

 

 

Ad 7. 

Bestyrelsens kandidater Judith Domino, Stig Brogård Andersen og Gert Nielsen blev genvalgt 

uden modkandidater og med applaus. 

 

 

Ad 8. 

Medlem nr. 1701 - Paul Sørensen 

Som medlem af turneringsudvalget opfordrede han til deltagelse i udvalgets arrangementer og 

orienterede om udvalgets særlige indsats omkring ”hurtigere spil”. 

 

Medlem nr. 18 – Jan Skanderup 

Havde ros til bestyrelsen og klubbens nye forpagtere af restauranten. 
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Medlem nr. 1549 – Thorkild Høj 

Motiverede generalforsamlingens deltagere til at fordele næste nummer af Medlemsnyt til 

vennekredsen, arbejdspladsen mv. 

 

 

Dirigenten nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 21.20. 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den 9. marts 2017. 

 


