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Protokollat 
 

Vejle Golf Club 

Generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 

 

 

 

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. Bemyndigelse til bestyrelsen om mulighed for optagelse af nyt lån på 

maksimalt tkr. 1.900 

Til finansiering af følgende projekter: 

i. Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

ii. Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)  

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 

Petersen. 

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 31 stemmeberettigede 

deltagere. 
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Ad 2. 

I forlængelse af Formandens skriftlige beretning i klubbladet havde Formanden betragtninger 

om Corona situationens indvirkning på klubbens nuværende situation mv. Han orienterede 

samtidig om bestyrelsen planer i forhold til evt. omlægning af korthulsbanen til en ratet 

Interimsbane.  

 

Medlem nr. 27-372 – Karl Erik Pedersen 

Udtrykte tilfredshed med klubbens udvikling og bestyrelsens arbejde og opfordrede 

generalforsamlingen til at støtte op om bestyrelsens projekter og planer. 

 

Formand Claus Svold 

Kvitterede for opbakningen. 

 

Medlemnr. 27-1103 – Christoffer Aagaard Melson 

Efterspurgte status i forhold til etableringen af Trackman i det indendørs træningslokale. 

 

Formand Claus Svold 

2 stk. Trackman blev installeret i løbet af efteråret 2020. Faciliteterne blev efter en gratis 

introduktionsuge taget i brug fredag den 11. december. Samme dag besluttede regeringen at 

indendørs træningsrum på grund af corona situationen skulle holdes lukket. 

 

 

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.  

 

Budget blev vedtaget med applaus. 

 

 

Ad 5. 

BDO, Vejle blev genvalgt som klubbens revisor uden modkandidater. 

 

 

Ad 6. 

Formand Claus Svold præsenterede projekterne. 

 

Medlem nr. 27-372 – Karl Erik Pedersen 

Anbefalede en mere lukket bygning som kunne yde bedre beskyttelse ved dårligt vejr. 

Samtidig anbefalede han en forlængelse af selve rangen. 

 

Formand Claus Svold 

Bestyrelsen havde været igennem mange overvejelser i forhold til projektet og var endt på det 

enkle og lette udtryk i konstruktionen, men udelukkede ikke at mulighederne for yderligere 

afskærmning kunne indgå i den endelig beslutning af design. 

 

Medlemnr. 27-518 – Anker Jakobsen 



 

3 

 

Bemærkede at konstruktionen virkede åben og om der i processen var overvejet alternativer. 

 

Bestyrelsesmedlem Jan Haugsted Petersen 

Det er planen at bøgehækken mod vejen skal vokses højere og dermed yde en beskyttelse i 

dårligt vejr. Designet af konstruktionen skal holdes indbydende og smukt, så det indpasses i 

den omkringliggende natur. 

 

Den efterfølgende afstemning resulterede i en enstemmig vedtagelse af det indkomne forslag. 

Dirigenten meddelte at vedtagelsen forudsætter stadfæstelse på en kommende ekstraordinær 

generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til i henhold vedtægternes bestemmelser. Den 

ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag den 30. juni 2021. 

 

 

Ad 7. 

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

uden modkandidater og med applaus. 

 

 

Ad 8. 

Ingen. 

 

Dirigenten nedlagde herefter hvervet. 

 

Mødet sluttede kl. 20.55 

 

 

Referent: Manager Bo Vaaben (BV) 

 

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den 17.06.21 

 


