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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 

 

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 for det kommende år og bestyrelsens anbefalinger af nye 

kontingentsatser, afskaffelse af indskud samt ændringer omkring 

Hverdagsmedlemskaberne 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. Judith Domino (modtager genvalg) 

b. Stig Brogård Andersen (modtager ikke genvalg) 

c. Gert Nielsen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino samt valg af Charlotte Holst og 

Torben Pedersen 

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 197 stemmeberettigede 

deltagere. 

 

 

Ad 2. 

I forlængelse af Formandens skriftlige beretning i klubbladet havde Formanden betragtninger 

om bl.a. medlemsudviklingen, medlemsrekruttering og ikke mindst medlemsfastholdelse.  

 

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

 

Ad 3. 

BV gennemgik regnskabet. 
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Regnskabet blev efterfølgende godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelsen med 

applaus fra generalforsamlingen. 

 

 

Ad 4. 

Formand Claus Svold gennemgik bestyrelsens oplæg til budget, som bl.a. indeholdt 

afskaffelse af indskud, udfasning af medlemskategorien ”Hverdagsmedlemmer” samt 

regulering af de forskellige kontingentsatser på mellem -70 og + 7%. 

 

Brian Danebod, medlem nr. 284 spurgte hvorfor forventet momsfusion ikke var medtaget i 

budgettet. 

 

Manager Bo Vaaben, svarede at der var stor usikkerhed om beløbets størrelse og ud fra et 

forsigtighedsprincip havde bestyrelsen besluttet ikke at estimere nogen indtægt i budgettet. 

 

Ernst Feldt, medlem nr. 1251 udtrykte bekymring i forhold til afskaffelse 

Hverdagsmedlemskabet. Han mente bl.a. at flere ældre medlemmer valgte 

Hverdagsmedlemsløsningen, når fysikken begrænsede antallet af golfrunder.  

Ved afskaffelse af Hverdagsmedlemskabet kunne dette føre til udmeldelse i stedet. 

På denne baggrund foreslog han generalforsamlingen at bibeholde muligheden. 

 

Tage Clausen, medlem nr. 194 var interesseret i om nuværende fuldtidsmedlemmer indmeldt 

før 1. januar 2019 kunne skifte til hverdagsmedlem, hvis bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 

Formand Claus Svold indledte sit svar til Ernst Feldt med at pointere at udfasning af 

Hverdagsmedlemskabet ikke var et udtryk for at bestyrelsen ønskede færre ældre medlemmer. 

Formanden delte samtidig ikke Ernst Feldts bekymring i forhold flere udmeldelser på sigt. Til 

Tage Clausen svarede formanden at dette ikke var en mulighed. 

 

Kristian Egely, medlem nr. 3579 undrede sig over at bestyrelsen i stedet for 

kontingentstigning ikke havde budgetteret med øgede indtægter fra greenfee og company 

days. 

 

Formand Claus Svold så gerne øgede indtægter fra greenfee- og company days. Men i det 

nuværende marked fandt han det ud fra et forsigtighedsprincip urealistisk at budgettere med 

væsentlige stigninger. 

Bestyrelsen ønsker at fastholde de nuværende kvalitetskrav og er derfor af den opfattelse at 

øgede indtægter primært kan komme fra en omlægning af kontingentstrukturen. 

 

Bestyrelsesmedlem Stig Brogård Andersen bakkede formanden op med baggrund i de 

faldende medlemstal i Golfdanmark. Hvor han samtidig bemærkede at faldet i VGC faktisk 

var under landsgennemsnittet. En øget forventning til indtægter fra greenfee og company days 

vurderede han ligeledes til at være urealistisk. 

 

Finn Sabroe Jensen, medlem nr. 2431 mente at afskaffelse af muligheden for 

Hverdagsmedlemskab var uheldig hvis medlemmerne kom fra nuværende 

Fuldtidsmedlemmer. Konsekvensen kunne være udmeldelse i stedet for at fortsætte 

medlemskabet på et ”billigere” niveau. 

 

Formand Claus Svold var enig i betragtningen, men havde ikke kendskab til statistikker der 

kunne bekræfte problemstillingen. 



 

3 

 

 

Jens Uth, medlem nr. 2281 bad bestyrelsen bekræfte at kontingentrabatten på kr. 500 mellem 

”gamle” og ”nye” fuldtidsmedlemmer ville fortsætte på sigt. 

 

Formand Claus Svold fastslog at det ville være gældende i 2019, men i henhold til 

vedtægterne skulle kontingentsatserne godkendes hver år på generalforsamlingen. Så det var 

medlemmernes afgørelse om kontingentrabatten skulle fortsætter i de efterfølgende år. 

 

Tage Clausen medlem nr. 194 var usikker på om nuværende Hverdagsmedlemmer kunne 

skifte til Fuldtidsmedlemskab med ”kontingentrabat”. 

Han var ligeledes undrede overfor, hvorfor forslaget om udfasning af Hverdagsmedlemskabet 

ikke var varslet, så medlemmer havde haft mulighed for evt. at skifte inden beslutningen. 

 

Formanden Claus Svold kunne ikke give et konkret svar og måtte erkende at 

”overgangsbestemmelserne” nok havde behov for en nærmere drøftelse på det 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen havde bevidst fravalgt muligheden for varsling. 

 

Budgettet inkluderende afskaffelse af indskud, udfasning af medlemskategorien 

”Hverdagsmedlemmer” samt regulering af de forskellige kontingentsatser blev efterfølgende 

godkendt af generalforsamlingen med overvældende flertal. 

 

(15 min. pause) 

 

Ad 5. 

BDO, Vejle blev genvalgt som klubbens revisor uden modkandidater. 

 

 

Ad 6. 

Ingen 

 

 

Ad 7. 

Bestyrelsens kandidater Judith Domino, Charlotte Holst og Torben Pedersen blev 

genvalgt/valgt uden modkandidater og med applaus. 

 

 

Ad 8. 

Sussan Hedegård medlem nr. 3546, spurgte hvorledes bestyrelsesmedlem Lars Skou’s indlæg 

i klubbladet Medlemsnyt hvor han nævner ”nedlæggelse af dominerende klubber i klubben” 

skulle opfattes. 

 

Bestyrelsesmedlem Lars Skou forklarede at ”klubber i klubben” har deres berettigelse men at 

besluttede og evt. hævdvundne rettigheder burde diskuteres. 

 

Thorkild Høj, medlem nr. 1549 agiterede for aktiviteterne i Club 37. 

 

Conny Holgersen, medlem nr. 4239 følte sig godt modtaget som TRYOUT’er, men 

opfordrede klubben til endnu bedre markedsføring af muligheden for lørdagstræning og 

aktiviteterne i Club 37. 
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Joran Kjær, medlem nr. 522 bad bestyrelsesmedlem Lars Skou uddybe udsagnet om 

”nedlæggelse af dominerende klubber i klubben” og ” bedre balance mellem frivillige og 

honorerede i VGC” 

 

Bestyrelsesmedlem Lars Skou gentog at han ikke ønskede nedlæggelse af ”klubber i 

klubben”, men gerne en drøftelse af disses privilegier.  

Frivillige yder et stort, vigtigt og uundværligt stykke arbejde. Men hvis vi som klub også skal 

have muligheden for at stille krav, mener han det er nødvendigt at overveje honorering. 

 

John Poulsen, medlem nr. 925 ønskede hurtigere greens og en forklaring på, hvem der 

besluttede greenshastigheden. 

Det var samtidig hans opfattelse at sekretariatet manglede bemanding i weekenderne til 

modtagelse at greenfeespillere. 

 

Formand Claus Svold henviste til Plejeplan 2019 som er tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

I denne beskriver Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby og Baneudvalget, mål og midler for 

bl.a. pleje af golfklubbens greens. 

I klubber med weekend bemanding i sekretariatet er sekretariat og pro-shop ofte en samlet 

enhed. Således er de fysiske rammer ikke p.t. i Vejle Golf Club. 

 

Søren Rasmussen, medlem nr. 2472 forslog at Restauranten kunne øge omsætningen ved 

bedre at udnytte salgsmulighederne fra Half-Way- House. 

 

Bestyrelsesmedlem Lars Skou vidste at det var en ide, som den nye restauratør allerede havde 

i tankerne. Opbakningen fra medlemmer og gæster vil så afgøre om ideen vil blive videreført i 

sæsonen. 

 

Formand Claus Svold takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Gert Nielsen og Stig 

Brogård Andersen for indsatsen og samarbejdet. 

 

Dirigenten nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 21.50. 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den 14.03.19 

 


