
Referat af generalforsamlingen i Volstrup Golfklub søndag den 21. marts 2010. 

 
Formanden Hans Mikkelsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Christian 
Ladefoged blev valgt til dirigent. 
 
Christian Ladefoged blev valgt uden modkandidat, takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægternes § 8 ved annoncering på klubbens 
hjemmeside og opslag på tavlen i klubhuset for mere end 14 dage siden. Ingen havde indsigelser 
mod generalforsamlingens lovlige indvarsling. 
Dagsordenen som angivet nedenfor blev uddelt, inden ordet blev givet til formanden, Hans 
Mikkelsen. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fremlæggelse af 

budget for det kommende år 
4. Indkomne forslag 
5. Bestyrelsens indstilling af kontingent og indskud til fastsættelse af 

generalforsamlingen 
6. Valg af 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode) 
7. Valg af 1 – 2 suppleanter      
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 
9. Eventuelt   

 
Pkt. 2 
Formanden Hans Mikkelsen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden 
afstemning. Beretningen vedhæftes dette referat som bilag. 
 
Pkt. 3 
Kassereren Hardy Christensen fremlagde revideret regnskab 2009 og budget 2010 til godkendelse. 
Regnskabet udviser et overskud på 45.836 kr. og en egenkapital på 180.607 kr. Regnskab og budget 
blev godkendt uden kritiske bemærkninger og vedhæftes dette referat som bilag. 
 
Pkt. 4 
Christian Ladefoged kunne oplyse, at der var indkommet forslag fra Hardy Christensen om, at 
bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, således at klubben 
kan tilpasse sig ”de nye tider”.  Forslaget er vedhæftet dette referat som bilag. 
Næstformand Ebbe B. Christensen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslag til 
vedtægtsændringer godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.  
Da 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke var til stede på generalforsamlingen kan 
vedtægtsændringerne ikke vedtages her. Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær 
generalforsamling tirsdag den 6. april kl. 19. 
Forslag til vedtægtsændringer vedhæftes dette referat som bilag. 
 
 
 
 
 



Pkt. 5  
Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent og indskud blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 6 
Dirigenten kunne oplyse, at Hans Mikkelsen, Kurt Nielsen og Søren Thostrup var på valg til 
bestyrelsen og at alle modtog genvalg. Der forelå ikke andre kandidater, hvorefter de alle tre er 
genvalgt for en 2-årig periode. 
 
Pkt. 7 
Bestyrelsen foreslog, at Linda Plougstrup og Torsten Gruhn blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 
Der forelå ikke andre kandidater, hvorefter de begge er valgt for 1-årig periode som indstillet af 
bestyrelsen. 
 
Pkt. 8 
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsselskab blev genvalgt. 
 
Pkt. 9 
Hans Mikkelsen præsenterede den ny sekretær, Erna Sørensen og den ny træner, Casper Lundgaard 
Jacobsen. 
Jeppe Ugilt Hansen orienterede om nyt fra centeret og ønskede klubbens medlemmer en god sæson. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter Hans Mikkelsen afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
Volstrup, den 21. marts 2010 
 
 
 
Christian Ladefoged 
Dirigent 
 
  
 
 
 


