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Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling 2020   
 

Mandag den 7. juni 2021 kl. 19:00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 

 

  1.   Valg af dirigent 

  2.   Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år 

  3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

  4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 

  5.   Forslag fra bestyrelsen 

  6.   Forslag fra medlemmerne 

  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er: 

 Kirsten Egelund Pedersen (modtager genvalg) 

            Carsten Holt (modtager genvalg) 

Ivan Larsen (modtager genvalg) 

Preben Christensen (modtager genvalg) 

  8.   Valg af 2 suppleanter 

  9.   Valg af revisor og revisorsuppleant 

10.   Eventuelt 

 

OBS!!! De gældende corona-restriktioner skal overholdes, hvilket betyder, at du skal kunne 

fremvise corona-pas og du skal bære mundbind. 

 

Formand Jette Skott Kristensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. 

 

Ad 1. 

Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af advokat Jens Møller som dirigent. 

Jens Møller blev valgt som dirigent. 

Der var 33 fremmødte til generalforsamlingen. 

Jens Møller konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt og lovligt indkaldt. 

 

Ad 2. 

Formand Jette Skott Kristensen fremlagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Beretningen vedlægges som særskilt bilag i sin helhed. 
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Ad 3. 

Kasserer Kirsten E. Pedersen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev uddelt og gennemgået. 

Regnskabet viser et overskud på 439.002,- kr. før afskrivninger og finansielle poster. Efter 

afskrivninger og finansielle poster udgør det årlige resultat et overskud på 190.953,- kr.  

Der blev ikke stillet spørgsmål til regnskabet. Dirigenten konstaterede, at det reviderede regnskab er 

godkendt og underskrevet af revisor. Alle de tilstedeværende kunne godkende, og regnskabet er 

hermed vedtaget. 

Der var et spørgsmål, om cafeen gav over- eller underskud? Dette besvarede Kirsten: - Café 19 gav 

i 2020 et underskud. Årsagen skal hovedsageligt findes i lukningen ift. Covid19. 

 

Charles Gørup spurgte ind til gavebrevene. Tidligere er udmeldt, at disse vil blive brugt til terrassen. 

Hvis der ikke foretages synlige anskaffelser, vil folk ikke blive ved med at donere. 

Dette besvarede Jette Skott Kristensen: - Der blev i 2020 anskaffet 2 stk. lounge møbler til terrassen. 

Men da covid19 lukkede alt, og vi så ind i en ukendt økonomisk situation, blev det vurderet, at det 

ville være rettidig omhu at afvente anskaffelserne. Der er nu igen fokus på indretning af terrassen 

for de midler, som er indsamlet i 2019.  For de beløb, som indsamles via gavebreve, vil der være et 

notat om, hvad de indsamlede midler bliver brugt til. 

  

Ad 4. 

Kasserer Kirsten E. Pedersen fremlagde og gennemgik budget for 2021. 

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2020. 

Der blev ikke stillet spørgsmål fra salen. 

 

Medlemskontingent blev vedtaget af generalforsamlingen som følger: 

Grupper Kontingent 2020 Kontingent 2021 

Junior (under 18 år) 400 400 

Ung senior (18-25 år) 2.400 2.400 

Senior (over 25 år) 5.700 5.700 

Passive 400 400 

Long Distance 2.100 2.100 

Personer bosiddende i udlandet 2.600 2.600 
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Ad 5. 

Forslag fra bestyrelsen: Ingen 

 

Ad 6. 

Forslag fra medlemmerne: Ingen 

 

Ad 7. 

Valg til bestyrelsen: 

Kirsten Egelund Pedersen (modtager genvalg) 

Carsten Holt (modtager genvalg) 

Ivan Larsen (modtager genvalg) 

Preben Christensen (modtager genvalg) 

 

Jette Skott Kristensen foreslog Kirsten Egelund Pedersen, Carsten Holt, Ivan Larsen og Preben 

Christensen, som blev genvalgt af de fremmødte uden afstemning. 

 

Ad 8. 

Valg af suppleanter: 

Jan Madsen er valgt som 1. suppleant 

Charlotte Dybvad er valgt som 2. suppleant 

 

Ad 9. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Partner Revision genvalgt som revisor 

Peder Holt ApS genvalgt som revisorsuppleant 

 

Ad 10. 

Eventuelt: 

Ellen Julsgaard blev rost af Jette Skott Kristensen, da hun havde været klar på alle tider af døgnet til 

at sende meddelelser ud til medlemmerne ifm. covid19-informationer. 
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Der blev forespurgt om at inddrage 1 plads i hver række på parkeringspladsen og lave sti til hul 1? 

Dette forslag kom også frem på generalforsamlingen i 2020 og indgår i den samlede prioritering. 

 

Forespørgsel ifm. etablering af nye teesteder, om hul 7 bibeholder sit HCP-nr.? 

Anders Quist Hermann informerede om, at indtil videre bibeholder hul 7 sit HCP. 

 

Jette Skott Kristensen takker dirigent advokat Jens Møller for at føre os godt gennem den ordinære 

generalforsamling og takker de fremmødte. 


