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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Generalforsamling torsdag den 13. august 2020 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 

5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 

6. Indkomne forslag 

a. ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Claus Svold (modtager genvalg) 

b. Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg) 

c. Vakant, idet Lars Skou udtrådte af bestyrelsen den 11. oktober 2019 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold og Jan Haugsted Pedersen og nyvalg 

af Søren Priess Gade. 

8. Eventuelt 

 

Ad 1. 

Adv. Lars Dahl-Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater.  

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt alle betingelser i 

henhold til § 10 i klubbens vedtægter undtagen kravet om afholdelse inden udgangen af marts 

måned. Det var dirigentens opfattelse at ydre omstændigheder – nedlukning af Danmark i 

forbindelse med Corona situationen - umuliggjorde afviklingen i marts måned.  

Bestyrelsen har herefter indkaldt til generalforsamling, da det vurderedes muligt igen. 

På denne baggrund konstaterede dirigenten generalforsamlingen beslutningsdygtig og der var 

ingen indvendinger fra salen. 

Dirigenten oplyste at til generalforsamlingen var der fremmødt 39 stemmeberettigede 

deltagere. 

 

 

Ad 2. 

I forlængelse af Formandens skriftlige beretning i klubbladet havde Formanden betragtninger 

om Corona situationens indvirkning på klubbens nuværende situation. Han orienterede 

samtidig om bestyrelsen planer i forhold til forbedring af træningsfaciliteterne og evt. 

omlægning af korthulsbanen til en ratet Interimsbane.  
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Medlem nr. 27-4287 Christian Stubben spurgte om bestyrelsen forestillede sig at 

Interimsbanen og så skulle tilbydes som Pay & Play bane. 

 

Formand Claus Svold svarede at dette indgik bestyrelsens overvejelser. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

 

Ad 3. 

BV gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelsen med 

applaus fra generalforsamlingen. 

 

 

Ad 4. 

Formand Claus Svold gennemgik bestyrelsens oplæg til budget. Den varslede 

kontingentstigning foreslog bestyrelsen opkrævet med kontingentopkrævningen pr. 1. januar 

2021. 

 

Budget og forslag til opkrævning af kontingentstigning blev vedtaget. 

 

 

Ad 5. 

BDO, Vejle blev genvalgt som klubbens revisor uden modkandidater. 

 

 

Ad 6. 

Ingen 

 

 

Ad 7. 

Bestyrelsens kandidater Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Søren Priess Gade 

genvalgt/valgt uden modkandidater og med applaus. 

 

 

Ad 8. 

Formand for juniorudvalget Claus Bøje fortalte juniorafdelingens virke og afsluttede med at 

vise et filmklip fra årets Juniochamp 

 

Dirigenten nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 20.45 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den 14.08.20 

 


