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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Generalforsamling mandag den 5. marts 2018 

 

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. ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Claus Svold (modtager genvalg) 

b. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg) 

c. Jørgen Ejlskov (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold og Jan Haugsted Petersen og valg 

af Lars Skou. 

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.  

Dirigenten oplyste at til generalforsamlingen var der fremmødt 85 stemmeberettigede 

deltagere. 

 

 

Ad 2. 

I forlængelse af Formandens skriftlige beretning i klubbladet havde Formanden betragtninger 

om bl.a. dræningsprojektet, medlemsudviklingen, TRYOUT og fastholdelse af medlemmer. 

 

Formandens beretning taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

 

Ad 3. 

BV gennemgik regnskabet. 

 

http://vgc.dk/media/3604/formandens-beretning.pdf
http://vgc.dk/media/3584/regnskab-medlemsnyt.pdf
http://vgc.dk/media/3582/budget-medlemsnyt.pdf
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Medlem nr. 27-1332 Holger Madsen konstaterede at svigtende indtægter i 2017 betød at det 

gennemførte dræningsprojekt ikke kunne finansieres ud af driften, som det var budgetteret. 

Hoger Madsen udtrykte i denne forbindelse bekymring i forhold til klubbens belastning af 

likviditen.  

 

Formand Stig Brogård Andersen replicerede enighed i betragtningen og bekræftede at 

finansieringen var klaret uden optagelse at yderligere lån. 

 

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

applaus fra generalforsamlingen. 

 

 

Ad 4. 

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

kontingentstigning på 4%. 

 

Medlem nr. 27-1332 Holger Madsen spurgte bestyrelsen omkring validiteten af de 

budgetterede indtægter. 

 

Formand Stig Brogård Andersen bekræftede at det var bestyrelsens opfattelse. Der var bl.a. 

foretaget justeringer at greenfeepriserne, indført pay & play på korthulsbanen, gebyr for 

anvendelsen af driving range. Der var nedsat et sponsorudvalg, som havde hovedformålet at 

øge indtægterne fra sponsormarkedet. 

 

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. 

Ingen 

 

 

Ad 7. 

Bestyrelsens kandidater Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Lars Skou blev genvalgt uden 

modkandidater og med applaus. 

 

 

Ad 8. 

Formand Stig Brogård Andersen bød Lars Skou velkommen i bestyrelsen og takkede Jørgen 

Ejlskov for en mangeårig indsats i bestyrelsesarbejdet.  

 

Medlem nr. 1701 - Paul Sørensen 

Som medlem af turneringsudvalget orienterede han om udvalgets arbejde og indsatser i 2017. 

Der blev ligeledes orienteret om Banens Dag første arrangement i efteråret 2017 og 

opfordrede til deltagelse i næste arrangement. 

 

Medlem nr. 27-1322 Keld Hertz Hansen 



 

3 

 

Som formand for udvalget Club37 orienterede han om udvalgets formål og planlagte 

aktiviteter. Samtidig opfordrede han interessserede til at melde sig til udvalgets arbedje. 

 

Formand Stig Brogård Andersen meddeler generalforsamlingen at han fortsætter i bestyrelsen, 

men træder tilbage som klubbens formand. 

 

Manager Bo Vaaben takkede Stig Brogård Andersen for samarbejdet. 

 

 

Dirigenten nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 21.35. 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den den 7. marts 2018 

 


