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                                            Referat af: 

 

• Generalforsamling i Volstrup Golf Klub 

 

Afholdt Søndag den 20. Marts 2022 kl. 1500 i Volstrup Golfcenter.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Preben Kjær Sørensen blev enstemmigt valgt som dirigent, 

hvorefter han overtog styringen af generalforsamlingens dagsorden. 

  

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. v/Formand 

Susanne Nielsen. Susanne fik nu ordet, hvor hun orienterede om årets gang i 

Volstrup Golfklub. Der henvises i øvrigt til Susannes beretning i sin helhed, som 

kan ses i særskilt dokument herunder. Beretningen blev godkendt med applaus. 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af 

budget for det kommende år. v/Elmo Plougstrup. Som klubbens nye kasserer 

fremlagde Elmo nu det reviderede regnskab,  hvor Elmo kommenterede et par små 

ændringer i forhold til tidligere. Resultatet af 2021 blev en smule bedre end 

forventet, da der blev et overskud på knap tkr. 10 mod budgetteret underskud på 

tkr. 8. I øvrigt henvises der også her til det særskilte dokument indeholdende 

regnskabet for 2021, hvilket kan ses nedenfor. 

  

4. Indkomne forslag. (Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen.) Bestyrelsen er fremkommet med et forslag, hvor man beder 

generalforsamlingen om at give bemyndigelse til at forhandle med baneejeren om 

”gratis bolde på driving range”. Forslaget blev vendt og drejet flere gange, men til 

sidst blev man enige om at give bestyrelsen dette førnævnte mandat, således at 

man kan arbejde videre med forhandlingen af ”gratis bolde” mod  en mindre 

kontingentforhøjelse. 

  

5. Bestyrelsens indstilling af kontingent og indskud til fastsættelse af 

generalforsamlingen. Her var der ingen bemærkninger. 

  

6. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

På valg er: 

Susanne Nielsen (villig til genvalg) 
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Henry Svendsen (genopstiller ikke) 

Preben Nielsen ( villig til genvalg) 

Bestyrelsen forslog herefter Hans Bugge til bestyrelsen, hvilket resulterede i, at 

han blev klappet ind som nyt bestyrelsesmedlem. Det samme gjorde sig gældende 

for Susanne Nielsen og Preben Nielsen, hvilket så betyder, at disse 3 er valgt for 

en ny 2-årig periode. 

  

7. Valg af 1 suppleanter. 

suppleant er Per Ladefoged (villig til genvalg) 

suppleant er Birte Kjedsen( villig til genvalg). 

De 2 suppleanter fik også applaus for en ny periode på 1 år. 

  

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revision. 

Der var også klapsalve til at fortsætte i det kommende år med Beierholm Revision. 

  

9. Eventuelt. Baneejer Jeppe Ugilt orienterede bl.a. om, at man nu endelig er 

lykkedes med at ansætte en person til restauranten. Det blev den 47 årige Sune, 

som starter i løbet af få dage. Desværre har træneren (fælles med Randers 

golfklub) sagt op til ¼-2022, men måske er en ny allerede på vej? 

Der er modtaget en donation til indkøb af et alsidigt køretøj, som er tiltænkt alle de 

frivillige udvalg, som nu kan råde over et køretøj, når man skal ud på banen for 

udføre diverse praktiske opgaver. Til sidst rettede Jeppe en stor tak til alle de 

frivillige, som yder en kæmpe indsats i samarbejde med Greenkeepere, Baneejer 

og Baneudvalget. Sluttelig blev der orienteret om, at Jeppe vil etablere 2 stk. 

ladestandere til elbiler på parkeringspladsen. 

Dirigenten Preben Kjær Sørensen afsluttede med en tak til de fremmødte (40 stk) 

for god ro og orden under generalforsamlingen. 

Valsgård, den 22. marts 2022 

Preben Nielsen, sekretær 

Referatet er skrevet med fed/rød/kursiv 

 


