
 
 
 

Beslutningsreferat 

Generalforsamling 
Frederikshavn Golf Klub 

Arena Nord, mandag 17. august 2020 kl. 19.00 
 
 
 
Velkomst ved formand Kim Reese (KR) 
 

1. Valg af dirigent 
Peter Laigaard (PL) valg som dirigent.  
Grundet Covid-19 kunne generalforsamlingen ikke afholdes som planlagt i marts, 
men PL kunne konstatere at den var lovligt varslet og dermed kunne gennemføres. 
Henrik Storch udpeget som referent. 
Fire stemmetællere blev udpeget: Carl Boyum Johansen, Bent Thomsen, Hans J. Nymark og Hans W. 
Hansen. 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (2019) 
KS aflagde beretning med tilbageblik på 2019, herunder bestyrelsesarbejde, Pro’en kontrakt, 
elitesponsorkoncept, sponsorater, fremtidige arrangementer, banen og greenkeeperne, de 
frivillige, klubliv, det sportslige, synlighed og markedsføring, fundraising og støtteforening. 
Dette gav anledning til kommentarer og spørgsmål fra Per Buhelt, Hans Nielsen,  
Peter Jensen og Mogens Damm. 
KR besvarede disse og beretningen blev taget til efterretning. 
 
Årets Goofer: Dorte Ravn, motiveret at sidste års Goofer, Hanne Boesen. 
Æresmedlemmer: Bent Sørensen posthumt og Ellen Spanner for deres flotte donation. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/Jan Kammann, BDO 
Per Svenningsen, Brian Strøm og Peter Jensen havde spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret af 
Jan Kammann, og regnskabet blev godkendt med overvældende flertal ved håndsoprækning. 
 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent 
KR gennemgik budget (skal ikke stemmes om). 
 
Kontingentforslag blev motiveret af KR, hvilket gav anledning til spørgsmål fra John Ditlev vedr. 
Juniorkontingent, og det blev præciseret at juniorer, der ikke har banetilladelse til den store bane, 
betaler kr. 500,- pr. år. 
 
Kontingenforslagene blev herefter godkendt med overvældende flertal ved håndsoprækning. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag herfra 
 
 
 
 
 



6. Forslag fra medlemmer 
 
A: Hans Z. Boesen motiverede sit og Per Hundborgs forslag om mistillidsvotum til Peter Jensen. 
Peter Jensen kom herefter til orde, og det kom ikke til afstemning, idet Peter Jensen valgte at 
trække sig fra bestyrelsen. 
 
B: Hans Nielsen havde indsendt fire emner/forslag, som han begrundede.  
KR besvarede spørgsmålene, og Hans Nielsen ønskede ikke emnerne til afstemning, men udlagde 
dem mere som emner, den kommende bestyrelse evt. kan tage til overvejelse. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
 
På valg var Georg Severinsen og Svend Fredborg, som begge ønskede genvalg. 
Henrik Storch ytrede ønske om at trække sig fra bestyrelsen. 
To nye emner meldte sig: Lene Understed Jacobsen og Brian Strøm. 
Alle fire motiverede deres kandidatur og alle blev valgt med akklamation. 
Der skulle herefter stemmes skrifteligt om varigheden af bestyrelses-medlemskaberne,  
og resultatet af afstemningen blev: 
Valgt for tre år: Lene Understed Jacobsen og Brian Strøm 
Valgt for ét år: Georg Severinsen og Svend Fredborg. 
 
Bestyrelse består herefter af: Kim Reese, Ove Christensen, Susanne Andersen, Georg Severinsen, 
Lene Understed Jacobsen, Svend Fredborg og Brian Strøm. 
 
Som suppleanter valgtes for en ét-årig periode ved akklamation: 
Bodil Vestergaard og Ella Fredborg. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Genvalg med akklamation af BDO som revisor og Beierholm som revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede revisor for regnskabsfremlæggelse, dirigent for styring af slagets gang og de mange 
fremmødte for en veloverstået generalforsamling.  
 
 
 
 
Referent:   Dirigent: 
 
Henrik Storch  Peter Laigaard   
  




