
Valsgård, den 25. marts 2015 

 

Referat af Generalforsamling i Volstrup Golfklub 

den 15. marts 2015. 

 

Hans Mikkelsen bød velkommen til de 47 fremmødte, som var mødt op for at 

deltage i dette års generalforsamling. Herefter gik man straks over til at åbne 

generalforsamlingen jfr. Dagsordenen. 

Ad 1)   Som dirigent valgtes Poul Erik Larsen, som takkede for valget og som herefter 

konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet. 

Ad 2)   Hans fremlagde herefter bestyrelsens beretning for golfåret 2014, hvor der 

desværre viste sig et vigende antal medlemmer. Ellers var der mange positive ting, 

som blev fremhævet. 

Beretningens fulde ordlyd kan læses på klubbens hjemmeside, og beretningen blev 

godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 3)   Hardy fremlagde klubbens regnskab, som igen viste en sund økonomi med en 

egenkapital på godt tkr. 200. Klubbens indtægter og udgifter i 2014 var meget tæt 

på et rent 0, for overskuddet før renteindtægter var på kr. 17,00 og med renterne på 

kr. 1286,00 blev årets resultat kr. 1303,00! Klubben er gældfri. Der blev stillet et 

spm. om størrelsen på udgiften til DGU, og  svaret var ca. kr. 80000,00. Dette er højt, 

men der er forgæves forsøgt hvert år med reduktion. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 4)   Der var indkommet forslag fra Karen M. og Henning Outzen på følgende: 

”Der foreslåes at der etableres 2 stk. toiletkabiner (evt. mobile med indbygget tank 

kapicitet), evt. placeret et diskret sted ved hul 7/8 og 12/13 eller 14/15. Såfremt 

baneejeren ikke ønsker at investere i dette nye tiltag på Volstrup Golf, opfordres der 



til at Volstrup Golfklub økonomisk går ind i denne store forbedring af baneanlægget, 

især for de kvindelige spillere.” 

Forslaget er blevet modtaget positivt i bestyrelsen, hvor man dog hellere så en 

permanent løsning evt. i første omgang med en hytte sikret mod lynnedslag på 

bagni, hvor der så evt. kunne etableres et toilet. Men det første skridt ligger i, om 

man kan få en tilladelse til et sådant byggeri ude på banen. Dette ville Jeppe, 

dermed som første step, gå i gang med. 

Hans lovede på bestyrelsen vegne at man ville arbejde vide med sagen 

Ad 5)   Hardy fremlagde bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om uændret 

kontingent. Der er ingen indskud. 

Ad 6) Hardy Christensen og Svend Kuch var på valg, og begge blev genvalgt til 

bestyrelsen. Der var ikke andre bragt i forslag. 

Ad 7)   Som suppleanter valgtes Louise Rostbøll og Lars Dalsgård. 

Ad 8)   Genvalg af revisionsfirmaet Beierholm, Hobro. 

Ad 9)   Ingen kommentarer under eventuelt. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 

for afsluttet. 

 

Bestyrelsen gik herefter ind og konstituerede sig således: 

Formand:  Hans Mikkelsen 

Næstformand: Susanne Nielsen 

Kasserer:  Hardy Christensen 

Sekretær:  Preben Nielsen 

Medlem:  Svend Kuch 

1. suppleant: Louise Rostbøll 

2. suppleant: Lars Dalsgård 



Referent:   Preben Nielsen 

 

 

 


