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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN  
 
Dato: 01.06.2021 kl. 19:00 
Sted: Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn 

 
 
Formanden startede med at byde velkommen til Generalforsamlingen, der på grund af COVID-19 var udskudt i godt to 
måneder. Herefter blev der afholdt 1 minuts stilhed til minde for de medlemmer, der er gået bort i 2020. 
 
Sidste punkt inden den officielle del af Generalforsamlingen var kåringen af Goofer of the Year, og i fravær af Dorthe 
Ravn, fik Lene Understed fornøjelsen at oplæse motiveringen for valget, som fortjent faldt på Lone Eeg. 
 
VALG AF DIRIGENT 
Herefter blev den officielle generalforsamling igangsat og forsamlingen godkendte Bestyrelsens indstilling af Peter 
Laigaard som dirigent. 
 
Dirigenten udbad sig referent og stemmetællere og flg. blev udnævnt: 
 
Referent: Golf Manager Inge Møller Thomsen 
Stemmetællere: Hans Boesen og Bent Thomsen. 
 
Dirigenten konstaterede at under hensyntagen til Force majeure betragtede han generalforsamlingen som lovlig 
indvarslet og ingen af deltagerne fra generalforsamlingen, der talte 83 fremmødte stemmeberettigede, gjorde 
indsigelser mod dette. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der aflagde beretning om klubbens virksomhed. Beretningen vedlægges 
som et separat dokument. 
 
Beretningen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger, kommentarer og spørgsmål der blev besvaret. 
 
 
FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB TIL GODKENDELSE 
Fremlæggelsen blev foretaget af revisor Jan Kammann fra BDO, som sammen med Kim, Susanne og Inge svarede på 
spørgsmål fra Generalforsamlingen. Herefter blev regnskabet vedtaget ved håndsoprækning med overvældende 
flertal kunne såvel dirigent som stemmetællere konstatere. 
 
FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT 
Det var også her nogle spørgsmål fra Generalforsamlingen som blev besvaret. Bestyrelsen redegjorde efterfølgede for 
hvorfor man ønskede følgende kontingentstigning i 2022.  
 
Juniorer t.o.m. 9 år Kr. 500 
Juniorer 10 – 18 år Kr. 1.475 
Ungseniorer 19 – 26 år Kr. 2.750 
Seniorer A  Kr. 6.250 
Seniorer B  Kr. 5.250 
Seniorer C  Kr. 3.500 
Long Distance  Kr. 3.500 
Etablerede spillere (genstart) Kr. 3.895 
Start på golf  Kr. 2.695 
Passive (uden stemmeret) Kr. 650 
 
Den for 3 år siden ekstraordinære vedtagne kontingentstigning på 200 kr. er hermed gjort permanent og er indeholdt i 
de forslåede kontingenter. 
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Kontigentsatserne for 2021 godkendt med overvældende flertal med håndsoprækning kunne såvel dirigent som 
stemmetællere konstatere. 
 
INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
Ingen forslag. 
 
INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER 
 
1. Forslag - Hans Villadsen. 
Dirigenten læser Hans Villadsens fremsendte forslag op. ”Herved fremsendes ændringsforslag til vedtægternes §5, 
dagsorden, linje to om "Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år" der foreslås at lyde: 
"Bestyrelsens beretning for klubbens virksomhed i det forløbne år. Beretningen udsendes i sin fulde ordlyd efter 
generalforsamlingen". Hans motiverede sit forslag, 
 
Kim svarer, at hverken han som formand eller nogen i bestyrelsen har et problem med at udsende denne beretning. 
Dirigenten fastslog, at da der er tale om en  vedtægtsændring, kræver det en afstemning med 2/3 flertal, dvs. 55 
stemmer. Der stemmes ved håndsoprækning da ingen ønskede skriftlig afstemning. Forslaget blev vedtaget  med 
overvældende flertal  kunne såvel dirigenten som stemmetællere konstantere. 
 
Vedtægterne er hermed ændret og skal ajourføres.  
 
2. Forslag. Hans Nielsen. 
Hans Nielsens forslag er sat på dagsordenen, men er ikke mødt op. Ingen i forsamlingen ønsker at fremsætte 
forslaget, og det fjernes dermed fra dagsordenen på dirigentens foranledning i overensstemmelse med almindelig 
praksis.  
  
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 
Susanne Andersen trækker sig med 1 år tilbage og herudover er Georg Severinsen og Svend Fredborg på valg iflg. den 
almindelig turnus. 
 
Dirigenten udbad sig kandidater fra generalforsamlingen og følgende 3 personer meldte sig: 
Hans Jørgen Nymark. 
Georg Severinsen 
Svend Fredborg. 
 
Ingen øvrige kandidater meldte sig. Alle tre blev derfor valgt. 
 
Svend havde indsendt en skriftlig underskrevet fuldmagt da han ikke var tilstede, hvori han tilkendegav sit kandidatur - 
evt. for en kortere periode. Svend fortsætter derfor i bestyrelsen valgt på 1 år - medens Georg og Hans Jørgen er valgt 
for 3 år. 
 
Bestyrelsen indstiller Klaus Dybbro og Bodil Vestergaard som suppleanter og begge bliver valgt – Klaus som 1. og Bodil 
som 2. suppleant. 
 
VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 
BDO vælges som revisor og Beierholm som suppleant.  
 
EVENTUELT 
Ingen  
 
Mødet hævet kl. 20.39 
 
Deltagerantal: 83 stemmeberettigede medlemmer.  
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Oprindeligt 110 tilmeldte.   
 
Efterfølgende var der konstituerende bestyrelsesmøde.  
 
Konstitueringen: 
Formand: Kim Reese 
Næstformand: Ove Kristensen 
Kasserer: Hans Jørgen Nymark 
Sekretær: Brian Strøm 
Baneudvalgsformand: Georg Severinsen 
Bestyrelsesmedlem: Lene Understed Jørgensen 
Bestyrelsesmedlem: Svend Fredborg  
 
 
Referat godkendt 
 
 
Frederikshavn 2. juni 2021 
 
 
 
Peter Laigaard    Kim Stubbergaard Reese 
Dirigent    Formand  


