
Referat af bestyrelsesmøde d. 23.08.2010, i klubhuset. 
 

 
Til stede var:  Jørn Tidemann 
  Oluf Bach 
  Ruth Bach 
  Dorte Nygaard 
                                            Ole Würtz 

Morten Sørensen 
John Lauth 

   
 
 
Dagsorden var:   
 
 
 
                 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Økonomi og medlemssituationen 
4. Siden sidst 
5. Nyt fra udvalgene 

- Match 
- Bane 
- Sponsor 
- Handicap 
- Fest  

       6. Ny kontrakt med Gregers 
       7. Vedtægtsændring 
       8. Hvornår skal vi vise opmærksomhed 
       9. Orientering om mail fra Niels Peder Keldgård 
     10. Eventuelt 
     11. Næste møde 
 
 

1. OK 
2. OK 
3. 166.326,37 kr. på kontoen. Skylder ca. 6000 kr. til JB anlæg for udført 

arbejde på stien mellem hul 2 og 3. 285 medlemmer, heraf 4 juniorer. Hvis 
det er muligt, kommer Morten Thuen og laver golfshow til Mikkelmatch. 
Klubben står halv skade om betalingen til Morten på 3000 kr. 26 pladser 
bliver brugt i bagrummet og der er 4 påp venteliste. 

4. Intet 
5. Match: 4 – 5 spillere skal til Synoptikmatch på Løgstør golfbane og spørger 

om klubben vil betale grenfee til en prøvematch. Bevilget. Der blev givet 
udtryk for, at det skulle festliggøres mere, når der blev lavet hole in one. Det 



blev foreslået, at det skulle nævnes til den næste match, hvor den 
obligatoriske flaske wiskey vil blive overrakt. Hall of fame rykkes frem i 
menuen på hjemmesiden, så den bliver lettere at finde. Ingen rødvin for at 
spil le gennem ”Grønhøj”. Nis bevilges papir og printerblæk til udskrifter af 
bl.a. handicaplister. Der skal bruges 4 pæmier til hulspilsmesterskabet til en 
samlet værdi af 1600 kr. Præmieantal og størelse til klubmesterskabet kan 
først bestemmes når tilmeldingsfristen er slut. Matchfeen på 20 kr. til 
Mikkelmatch, går til morgenkaffe. Til kaninførermatchen er der fuld 
forplejning. Undervisningen til golkørekortet skal for eftertiden evalueres 
efter endt kursus. Morten og Mikkel laver evalueringsskemaer. P.K. 
Andersen og Connie Vestergaard stopper i matchudvalget efter denne sæson. 
Den endelige rating af banen er kommet og der var enighed, at den først 
skulle gælde fra næste sæsonstart. 
Bane: Den nye sti mellem hul 2 og 3 havde fået skylderender i den kraftige 
regn. Oluf har udbedret skaderne. Gregers orienteres om, at fremtidige skader 
på stien skal rettes på en sådan måde, at ingen bliver overbelastede eller får 
ondt i ryggen. Søen er utæt. Det undersøges om beton er løsningen. Gregers 
spørges til råds. Gregers har købt nyt køleskab til klubhuset. Enighed om, at 
”Grønhøj” bør blive som den er m.h.t. beplantningen. Kim efterlyste harpet 
muld til reparation af bl.a. udslagstederne. Bevilget. 

               Sponsor: Intet        
                              Handicap: Intet             
               Fest: Dorte køber ind til på søndag (synoptikmatch), ca. 40 tilmeldte.  
               Oluf griller på søndag. 

                                   Til klubmesterskabet, skal bageren spøges, om han vil give morgenbrød den 
              ene af dagene. 
                               6. Jørn har talt lidt med Gregers om ny kontrakt. Enighed i bestyrelsen om, at
              Gregers skal lave et skriftligt oplæg til kontrakten, som bestyrelsen derefter  
                                   vil gå igennem. 
           7. Vedtægtsændringerne bliver som følger:   
§ 6 nuværende ordlyd:  
 
§ 6 
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i Grønhøj, Viborg kommune hvert år inden udgangen af februar 
måned. Indkaldelse skal ske med annoncering i lokal dagspresse, samt på klubbens hjemmeside med 
mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 
 
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver 
en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 
. 



På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig 
afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. 
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med 
én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler 
mellem kandidaterne med lige stemme- tal, såfremt der stadigt er ubesatte poster. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de 
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de 
forslag, der ønskes behandlet. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og 
indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 
generalforsamling. 
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 
 
§ 6 ændres til følgende ordlyd: 
 
§ 6 
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i Grønhøj, Viborg kommune hvert år inden udgangen af februar 
måned. Indkaldelse skal ske med annoncering i lokal dagspresse, samt på klubbens hjemmeside med 
mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 
 
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver 
en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. 
På begæring af mindst 5 medlemmer skal afstemning og valg dog foregå skriftligt. 
 
Ved ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg, hvilket vil sige 
der flere kandidater end ledige poster, anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: 
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på 
højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed 
skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemme- tal, såfremt der 
stadigt er ubesatte poster. 
Såfremt der er flere kandidater end ledige poster, vil overskydende kandidater, i forhold til antal 
stemmer, automatisk være valgt som første og evt. anden suppleant. 



Efter samme retningslinjer for afstemning kan der på generalforsamlingen afholdes særskilt valg af et 
medlem til en bestyrelsespost, der er opstået på baggrund af vacance og hvor medlemmet vælges for 
den valgperiode, der var gældende for det afgåede bestyrelsesmedlem. 
 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de 
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de 
forslag, der ønskes behandlet. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og 
indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær 
generalforsamling. 
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 
 
 
§ 7 nuværende ordlyd: 
 
§ 7 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 
5. Forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter). 
8. Valg af revisor og revisor-suppleant. 
9. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet 
skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales 
i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
§7 ændres til følgende ordlyd: 
 
§ 7 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 
5. Forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne. 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter). 
8. Valg af revisor og revisor-suppleant. 
9. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet 
skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal være at 
finde på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
 
§ 8 nuværende ordlyd: 
 
§ 8 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår  2 og 3 
medlemmer, første gang efter opnået stemmetal på den stiftende generalforsamling, derefter efter 
anciennitet. Genvalg kan finde sted. 
Der vælges 2 suppleanter, den med flest stemmer er førstesuppleant 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 
 
I tilfælde af et bestyrelsesmedlem/mers afgang i bestyrelsen indtræder suppleant/er indtil næste 
generalforsamling. 
 
§8 ændres til følgende ordlyd: 
 
§ 8 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 og 3 
medlemmer, første gang efter opnået stemmetal på den stiftende generalforsamling, derefter efter 
anciennitet. Genvalg kan finde sted. 
Ved nyvalg af et bestyrelsesmedlem til en bestyrelsespost, der er opostået på baggrund af vacance, 
vælges medlemmet for den valgperiode, der var gældende for det afgåede bestyrelsesmedlem. 
På generalforsamlingen vælges en første og en anden suppleant. Den med flest stemmer er første 
suppleant. 
Supleanterne vælges for 1 år. 
Hvis der opostår vacance i årets løb, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge intil næste 
generalforsamling. 
 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettighet medlem. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant finder sted hvert år på generalforsamlingen. 
Genvalg kan finde sted. 
 
 
 
 
 
 
 



           8. Vi tager stilling fra gang til gang. 
           9. Jørn er blevet kontaktet af Niels Peder Keldgaard, som gerne vil komme med
               idéer til hvordan bestyrelsen kan blive bedre til bestyrelsesarbejdet. Jørn tager  
                            kontakt til Niels Peder for at høre nærmere. 
         10. Morten mener bestyrelsen bør lave en arbejdsfordeling for de enkelte 
               medlemmer af bestyrelsen og en forretningsorden, da møderne efter  
               hans mening kan være forvirende. De 3 bestyrelsesmedlemmer, der er 
               på valg til næste generalforsamling, genopstiller ikke. 
         11. 2/11 kl. 19.00 hos Dorte. Dorte laver kaffe. 
 
Referat godkendt og underskrevet: 


