
Referat Ordinær generalforsamling i 

Jelling Golfklub 2020 

 

  

Onsdag den 19. februar 2020. Kl. 19:00 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent  

Formand John Sahlertz (JS) bød velkommen til – fremmødte medlemmer. JS foreslog 

Frans T. Andersen (FTA) som dirigent. FTA blev valgt med akklamation. FTA 

konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, og at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig. Ove Holm og Jan Frandsen blev foreslået til ”stemmekontrollører” i 

tilfælde af afstemning. Herefter blev ordet givet til formanden. 

  

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formandens Beretning kan læses HER 

Under bemærkninger til beretning, gjorde medlem Ole Agerschou opmærksom på at 

klubben har 30 år jubilæum i 2020. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

Kassereren Grethe Espesen orienterede inden gennemgangen omkring en fejl i udsendte 

regnskab, hvor efter hun fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 

  

https://jellinggk.dk/wp-content/uploads/2020/03/Formandens-beretning-i-Jelling-golfklub-2020.pdf


4. Fremlæggelse af budget 2020 og fastlæggelse af medlemskontingent hvis stigningen 

af medlemskontingentet er ud over 3 % årligt og eventuelt indskud. 

Der var ingen kommentarer fra salen til budgettet. 

  

5. Forslag fra bestyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor. 

Der var ingen kommentarer til vedtægtsændring og den træder hermed i kraft pr. Dags 

dato. 

  

6. Forslag fra medlemmer.  

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.   

Følgende er på valg efter valgperioden:  

 

 

Maja Vistesen Andersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstillede Niels Søby Løvendahl                                                                                                                 

Kenneth Ringmann Pedersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstillede Jakob Hyland 

Nielsen 

Leif Bo Geisler (modtager genvalg). Bestyrelsen indstillede til genvalg. 

Grethe Espesen (modtager genvalg) Bestyrelsen indstillede til genvalg 

Der var ingen andre der stillede op så de 4 opstillede blev valgt.  

Tove Vestergaard Christoffersen og Jonas Faaborg Poulsen blev begge valgt som 

suppleanter 

 

8. Valg af revisor 

BDO blev genvalgt. 
 

 

9. Eventuelt 

Hanne Kimer Spurgte ind til om der var planer for en udvidelse af firkløver samarbejdet. 



JS svarede at der ikke umiddelbart er planer om ændring eller udvidelse af samarbejdet. 

  

Sune Brogaard foreslog at lave et prøvemedlemskab til 30,00 DKK i forbindelse med 

vores 30 år jubilæum, ligesom der blev gjort i 2015. 

Forslaget vil blive drøftet i bestyrelsen.  

  

Ove Holm takkede alle der har hjulpet til som frivillige, med hækplantning osv. 

Kirsten Meisner roste chefgreenkeeperen for løbende orientering omkring 

banesituationen. 

Bent Eskesen efterlyste kvinder til regionsgolf i Veteran og superveteran rækkerne. 

John Sahlertz præsenterede herefter årets Hole in One, samt klubmestre, samt takkede de 

afgående bestyrelsesmedlemmer for en fantastisk indsats gennem årene. Der var ikke 

flere kommentarer, Frans T. Andersen takkede bestyrelsen og alle frivillige i klubben og 

takkede for god ro og orden. John Sahlertz takkede Frans T. Andersen for god ledelse af 

generalforsamlingen og for det fine fremmøde.  

  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


