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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 31. juni 2021 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Indkomne forslag 

a. Bemyndigelse til bestyrelsen om mulighed for optagelse af nyt lån på 

maksimalt tkr. 1.900 

Til finansiering af følgende projekter: 

i. Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

ii. Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)  

3. Eventuelt 

 

Ad 1. 

Charlotte Holst blev valgt til dirigent uden modkandidater.  

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt alle betingelser i 

henhold til vedtægternes § 15. På denne baggrund erklærede dirigenten den ekstraordinære 

generalforsamling for beslutningsdygtig og der var ingen indvendinger fra de fremmødte. 

Dirigenten oplyste at til den ekstraordinære generalforsamling var der fremmødt 10 

stemmeberettigede deltagere. 

 

 

Ad 2. 

Dirigenten gennemgik forslag og procedure. 

 

Medlem nr. 3650 – John Bøj Petersen 

Spurgte til bestyrelsens overvejelser i forhold til låntype, løbetid og evt. påvirkning af 

fremtidig økonomi. 

 

Formand Claus Svold 

Finansieringen forventes at blive som et kreditforeningslån gennem Nykredit, som p.t. er 

finansieringskilde for golfklubbens øvrige langfristede lån. Lånets løbetid kan maksimalt 

blive til 2035, hvor brugeraftalen mellem Vejle Kommune og Vejle Golf Club senest skal 

genforhandles. Det er bestyrelsens vurdering at der er rum i økonomien til at kunne forrente- 

og afdrage det nye kreditforeningslån uden ekstraordinære kontingentforhøjelser. 

 

Forslaget blev efterfølgende enstemmigt vedtaget. 
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Ad 3. 

Medlem nr. 3650 – John Bøj Petersen 

Spurgte om der i projektet omkring overdækning af udslagsstederne på driving rangen var 

overvejet samtidig opførelse af toiletbygning. 

 

Formand Claus Svold 

Afviste ikke at der på sigt kunne opføres toiletfaciliteter i tilknytning til driving rangen, men 

det indgik ikke i det nuværende projekt. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 19.15 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten Charlotte Holst den 01.07.21 


