
Referat af 2. ekstraordinære generalforsamling i Frederikshavn Golf Klubs 

Venner den 3. november 2020. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Perioderegnskab til orientering 

3. Bestyrelsens forslag om foreningens opløsning 

4. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen til denne 2. ekstraordinære generalforsamling og overgik til 

dagsordenens pkt. 1. Lars Espersen blev valgt som dirigent efter bestyrelsens forslag. 

Dirigenten kunne konstatere, at denne 2. ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og 

dermed beslutningsdygtig. Endvidere konstaterede dirigenten, at det var enstemmigt vedtaget at 

opløse foreningen på den 1. ordinære generalforsamling, og at det krævede 2/3 af stemmerne ved 

en afstemning for at opløse foreningen. Der kunne ikke stemmes ved fuldmagt. 

Pkt. 2: Kassereren gennemgik perioderegnskabet 1. januar - 20. oktober 2020. Status pr. 20. oktober 

2020 udviste en forenings formue på kr. 13.450. Formuen overføres til Frederikshavn Golf Klub(FGK) 

til indkøb af nye markeringspæle. 

Pkt. 3: Herefter fik formanden ordet for at fremføre Frederikshavn Golf Klubs Venner's(FGKV) 

bestyrelses begrundede forslag om foreningens opløsning: Som følge af manglende 

medlemstilslutning indstiller bestyrelsen til foreningens opløsning. Vi er på nuværende tidspunkt 46 

medlemmer, 28 enkeltpersoner, 16 ægtepar og 2 firmaer. På bestyrelsesmøde i februar satte vi os 

det mål, at vi skulle op på 100 medlemmer. Vi tænkte at 10 nye ægtepar og 40 nye 

enkeltmedlemmer var realistisk. Målsætningen fremgår af det budget der blev godkendt på 

generalforsamlingen den 3. marts 2020. I perioden har vi fået 1(et) nyt medlem; det er ikke 

tilfredsstillende. 

Vi var indstillet på en svær opstart pga. to ting. De 200,- kr. i ekstra kontingent til banen og opstarten 

af momsrefusionsforeningen, som var yderligere 200,- kr., og det er jo ofte de samme medlemmer, 

der bakker op om div. nye tiltag. Det skal også nævnes, at kun 50% af FGK's bestyrelse bakker op om 

Golfklubbens Støtteforening. Vi er glade for den opbakning vi trods alt har fået, og at vi derfor har 

kunnet yde støtte til udvikling af golfklubbens fairways, vandingsanlæg til forgreens og nu her på 

falderebet ydet støtte til nye markeringspæle.  

Sluttelig vil jeg høre om der er 3 - 5 personer, der vil videreføre støtteforeningen? 

Brian Strøm udtrykte sig positivt om FGKV, og vigtigheden af at have en Støtteforening tilknyttet 

FGK, for også herigennem at kunne søge tilført midler. Han havde fundet tre personer, der var villige 

til at søge FGKV videreført. Personerne er Brian Strøm, Georg Severinsen og Anna Bladt Olsen, som 

indledningsvis er villige til at danne en bestyrelse. 

Formanden for FGKV anmodede dirigenten om at suspendere generalforsamlingen nogle minutter, 

for at bestyrelsen kunne holde et kort summemøde. 

Ved FGKV's tilbagevenden til generalforsamlingen kunne dirigenten overgå til den praktiske del af 

afstemningen. Dirigenten kunne derefter konstatere, at afstemningen viste enstemmig opbakning til 



at videreføre støtteforeningen Frederikshavn Golf Klub's Venner med ny bestyrelse og indstillede til 

nuværende bestyrelse om indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling. 

Brian Strøm anmodede den siddende bestyrelse om hurtig afholdelse af den nye ekstraordinære 

generalforsamling for snarlig overlevering til den nye bestyrelse. Man enedes om, at den fremtidige 

bestyrelse valgte og meddelte dato for afholdelsen. 

Pkt. 4: På vegne af FGKV's bestyrelse udtrykte Hans Villadsen forundring over angrebet i "Reaktion 

fra FGK's bestyrelse". I Reaktionen er alle udtalelser anført, som om de alene stammede fra FGKV's 

formand Peter Jensen, hvilket på ingen måde er tilfældet. Alle kommentarer, synspunkter og 

forklaringer i referatet fra 1. ekstraordinære generalforsamling er udtrykt af FGKV's samlede 

bestyrelse. Dette gælder såvel den manglende tilslutning i medlemstallet og i FGK's bestyrelse som 

forklaringen på den af andre årsager træge start på foreningen. 

Det gælder i særdeleshed det afsnit i Reaktionen, hvor skribenten fra FGK's bestyrelse skriver om 

Peter Jensen: "Det er lidt sørgeligt at se, at støtteforeningens formand  - - - -- - - nærmest forsøger at 

tørre opløsningen af foreningen af på FGK's bestyrelse - - - - -". Et uhørt angreb og mudderkastning 

på en enkeltperson. 

Brian Strøm kommenterede det omtalte synspunkt omkring 50% medlemskab fra FGK's bestyrelse 

side og lovede at gøre alt for at hele bestyrelsen i fremtiden var medlemmer. Han henstillede 

endvidere at de to bestyrelser stoppede en videre diskussion. 

Kassereren præciserede at formanden for FGKV's indlæg i referatets pkt. 3, var at opfatte som 

bestyrelsens indlæg. Han udbad sig en person fra den kommende bestyrelse, han kunne overlevere 

elektronisk materiale til. Brian Strøm tilbød at være modtager. 

 

        Hans Villadsen, referent                                                Lars Espersen, dirigent 


