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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Generalforsamling torsdag den 9. marts 2023 

 

 

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 

i. ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Charlotte Holst (modtager genvalg) 

b. Judith Domino (modtager genvalg) 

c. Torben Pedersen (modtager genvalg) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Holst, Judith Domino og Torben 

Pedersen 

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 og der var ingen indvendinger fra salen. 

Dirigenten oplyste at til generalforsamlingen var der fremmødt 51 stemmeberettigede 

deltagere. 

 

 

Ad 2. 

I forlængelse af Formandens skriftlige beretning i klubbladet havde Formanden betragtninger 

omkring golfklubbens udvikling mv.  

 

Medlem nr. 27- 4623 Erik Nielsen 

Orienterede bestyrelsen om muligheden for at søge fondsmidler i forbindelse med evt. 

omlægning af golfklubbens energiforsyning. 

 

Formand Claus Svold 

Meddelte at bestyrelsen endnu ikke var så lang i processen, men naturligvis ville have 

muligheden i tankerne. 
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Ad 3. 

BV gennemgik regnskabet. 

 

27-542 – Bjarne Petersen 

Spurgte til et tilgodehavende i balancen på tkr. 4.707 

 

Manager Bo Vaaben 

Fortalte at beløbet var kontingentopkrævningen pr. 1. januar 2023 som først indtægtsføres i 

det kommende regnskabsår. 

 

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.  

 

Budgettet blev efterfølgende vedtaget med applaus. 

 

 

Ad 5. 

BDO, Vejle blev genvalgt som klubbens revisor uden modkandidater. 

 

 

Ad 6. 

Ingen forslag modtaget. 

 

Ad 7. 

Bestyrelsens kandidater Charlotte Holst, Judith Domino og Torben Pedersen blev genvalgt 

uden modkandidater og med applaus. 

 

 

Ad 8. 

Medlem nr. 27-18 – Jan Skanderup 

Udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde. 

 

Medlem nr. 27-1549 – Thorkild Høj 

Orienterede om et arrangement på driving rangen – indsamling af bolde – som han opfordrede 

forsamlingen til at deltage i. 

 

Dirigenten nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 20.15. 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den 10.03.23 


