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Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling 
onsdag den 6. marts 2013 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

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 bestyrelsesmedlemmer 

a. Stig Brogård Andersen (modtager genvalg) 
b. Lise Balle (modtager genvalg) 
c. Gert Nielsen (modtager genvalg) 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Brogård Andersen, Lise Balle og Gert Nielsen 

6. Valg af suppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 

8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
171 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen. 
 
Beslutningsreferat: 
 

1. Advokat Lars Dahl-Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i 
henhold til vedtægterne. 
Der var indkommet 4 forslag fra medlemmer efter udsendelsen af den officielle 
dagsorden. Dirigenten motiverede på denne baggrund en ændring af den officielle 
dagsorden, som blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer. 
 
Ny dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. 8D – referat fra generalforsamlingen (bilag 1) 
3. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

decharge 
5. 8A – Pensionist medlemskab (bilag 2) 

8B – Flexmedlemskab (bilag 3) 
8C – Ændring for hverdagsmedlemmer (bilag 3) 

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Stig Brogård Andersen (modtager genvalg) 
b. Lise Balle (modtager genvalg) 
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c. Gert Nielsen (modtager genvalg) 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Brogård Andersen, Lise Balle og Gert 
Nielsen 

8. Valg af suppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino 

9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 

10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 

 
 

2. Forslaget blev vedtaget i henhold til bestyrelsens indstilling (bilag 1) og uden 
yderligere kommentarer.  

3. Formand Stig Brogård Andersens beretning blev taget til efterretning uden 
kommentarer. 

4. Manager Bo Vaabens gennemgang af regnskab blev taget til efterretning uden 
kommentarer og bestyrelsen blev meddelt decharge. 

5. 8A – Pensionistmedlemskab. Efter nogen debat valgte medlem nr 1632 Jill Hanghøj 
på vegne af alle forslagsstillerne at trække forslaget. 
8B – Flexmedlemskab. Forslagstilleren vælger at trække forslaget. 
8C – Ændring for hverdagsmedlemmer. Dirigenten meddelte at efter aftale med 
forslagstilleren blev forslag 8C præciseret således at formuleringen alle blev ændret til 
hverdagsmedlemmer. Præciseringen blev taget til efterretning af generalforsamlingen 
uden kommentarer. 
Efter afstemning ved håndsoprækning konstaterede dirigenten at forslaget ikke 
opnåede stemmer nok til vedtagelse. Dirigentens konstatering blev taget til 
efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer. 

6. Formand Stig Brogaard Andersens gennemgang af budget mv. blev taget til 
efterretning uden kommentarer. 

7. De foreslåede kandidater blev valgt uden modkandidater. 
8. Judith Domino blev valgt uden modkandidater. 
9. BDO blev valgt uden modkandidater. 
10. Indkomne forslag (behandlet under dagsorden punkt 2 og 5). 
11. Intet besluttet. 

 
Referent: Manager Bo Vaaben, Vejle Golf Club 
 
Tiltrådt af dirigent advokat Lars Dahl-Nielsen fredag den 8. marts 2013. 
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Bilag 1 
 
8D - REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
Nedenstående forslag bedes bragt til afstemning på klubbens generalforsamling 6. marts 2013, 
og inden generalforsamlingen, formidlet videre til medlemmerne via klubbens hjemmeside og 
nyhedsbrev til medlemmer. 
Med det formål at sikre kontinuitet og medlemmernes adgang til klubbens historik indføres 
det at referat fra generalforsamlinger fremsendes via mail til samtlige medlemmer, alternativt 
at der oprettes et menupunkt på hjemmesiden, hvor medlemmer har adgang til et arkiv 
indeholdende referater fra generalforsamlingerne. 
 
Motivation for forslaget 
Kommende medlemmer og bestyrelses/udvalgsmedlemmer vil have mulighed for at se tilbage 
på, hvad der tidligere er behandlet og vedtaget under generalforsamlinger. 
 
Venlig hilsen 
Jill Hanghøj, medlemsnr. 1635 
 
 
Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8D 
Igennem tiderne har der været tradition for at beslutninger og øvrige hændelser på klubbens 
årlige generalforsamlinger blev gengivet i en artikel i det førstkommende medlemsblad efter 
generalforsamlingen. En tradition som fortsat har bestyrelsens opbakning. 
Bestyrelsen anerkender behovet for at dette suppleres med offentliggørelsen af et mere 
formelt beslutningsreferat tiltrådt af generalforsamlingens dirigent. 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der fra denne og ved fremtidige 
generalforsamlinger udarbejdes et beslutningsreferat, som tiltrædes af generalforsamlingens 
dirigent. Beslutningsreferatet skal være tilgængeligt fra klubbens officielle hjemmeside. 
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Bilag 2 
 
8A – PENSIONIST MEDLEMSKAB 
Der genindføres et medlemskategori ”Pensionist medlemskab” for pensionister, der er fyldt 
65 år og ikke har erhvervsarbejde, samt har indbetalt indskud på lige vilkår som 
fuldtidsmedlemmer eller har været medlem af Vejle Golf Club forud for indførelse af betaling 
af indskud. 
 
Pensionistmedlemmer er at betragte som fuldgyldige medlemmer med traditionelt DGU-kort. 
Kontingent for pensionistmedlemmer fastsættes således, at den halvårlige/årlige kontingent 
for denne kategori er med reduktion af 27% i forhold til fuldtidsmedlemmer. 
 
Motivation for forslaget 
I VGC forsvandt begrebet pensionsmedlemskabet i 2011 i forbindelse med indførelse at det af 
DGU indførte Fleksmedlemskab. På generalforsamlingen i 2011 blev de nuværende 
medlemskategorier præsenteret og vedtaget. Under generalforsamlingens behandling blev det 
ikke nævnt, at begrebet Pensionsmedlemmer ikke længere ville eksistere. 
 
Denne ændring havde meget negative konsekvenser for klubbens pensionistmedlemmer, bl.a. 
De kunne ikke længere deltage i klubmatcher, herunder åbningsmatchen, ægtepar matcher, 
kanin matcher m.fl. uden at skulle betale halv greenfee. 
 
De kunne ikke længere deltage i Regionsgolf Danmarks turneringer 
De havde ikke længere adgang til at benytte greenfee aftaler 
De kunne ikke erhverve sig TeeTime kortet 
De kunne ikke erhverve sig Golfhæftet 
 
Ved at genindføre Pensionistmedlemskab jf. ovenstående forslag, vil ovennævnte 
begrænsninger ikke længere være gældende. 
 
På den anden side, kan der forventes flere deltagere i klubmatcher og dermed øget indtægter i 
turneringsfee samt større omsætning i restauranten. 
 
Venlig hilsen 
Jill Hanghøj, medlemsnr. 1635 Kurt Søndergaard, medlemsnr. 1143  
Kaj Plagborg, medlemsnr. 357 Joan Vad, medlemsnr. 1257 
Knud Højgaard, medlemsnr. 1255 Ernst Feld, medlemsnr. 1252 
Bjarne Bladbjerg, medlemsnr. 945 Birgit Feld, medlemsnr. 1251 
Finn Lund, medlemsnr. 637 Preben Hanghøj, medlemsnr. 1634 
 
Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8A: 
Vedtagelse af forslaget vil betyde en manglende kontingentindtægt på ca. kr. 350.000,- i 
forhold til bestyrelsens fremlagte budget for 2013. Vedtages forslaget vil kontingentet for 
fuldtidsmedlemmer stige ekstraordinært med mere end kr. 300,00. 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen nærmere redegøre for de økonomiske konsekvenser en 
evt. vedtagelse af forslag 8A vil medføre i forhold til det fremlagte budget. 
Bestyrelsen fastholder det fremlagte budget herunder forslag til medlemskategorier og 
kontingenter og anbefaler derfor ikke en vedtagelse af forslaget. 
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Bilag 3 
 
8B – FLEKSMEDLEMSKAB 
Medlemskategori ”Hverdagsmedlem” ændres til ”Fleksmedlem” med følgende rettigheder: 
 

• Fleksmedlemmer har spilleret på den store bane frem til kl.16.00 på hverdage 
• Fleksmedlemmer har spilleret på den store bane efter kl.16.00 på lørdage, søndage og 

helligdage 
• Fleksmedlemmer kan deltage i alle klubbens turneringer på lige fod med fuldtids 

medlemmerne, dvs uden  betaling af greenfee 

 
Venlig hilsen 
Jill Hanghøj, medlemsnr. 1635 
 
8C – Ændring for hverdagsmedlemmer 
Begrundelse: 
I dag skal alle hverdagsmedlemmer af Vejle Golf Club som jo alle er gode bidragsydere til 
klubben, hvis man ønsker at deltage i diverse klub arrangementer f.eks. 
 

Åbningsmatch – Kaninmatch – Ægteskabsmatch – Klubmatch – osv 
 

Betale ½ greenfee for at deltage i alle klubmatcher hen over året 
 
Der vil sikkert blive flere deltagere når det godkendt klubmedlem ikke skal betale ½ greenfee 
for at spille med i klubbens egne turneringer og herved bidrage med et større fællesskab. 
 
FORSLAG: 
Alle medlemmer uanset kontingent form skal have ret til at deltage i de arrangementer hvor 
kravene til matchen er opfyldt, ved alene at betale det fastsatte matchs fee. 
 
Helle 
Medlem nr. 949 
 
Bestyrelsens indstilling omkring forslag 8B og 8C 
I bestyrelsens forslag til budget for 2013 fastholdes hverdagsmedlemmernes rabatsats på 33%. 
I 2013 betyder det en årlig rabat i forhold til fuldtidsmedlemmer på kr. 1.986,00. 
Det er bestyrelsens vurdering, at der med de nugældende regler er et passende forhold mellem 
rabattens størrelse og hverdagsmedlemmets rettigheder.  
Det er som udgangspunkt bestyrelsens opfattelse, at skal der ske ændringer i 
hverdagsmedlemmernes rettigheder, bør det samtidig påvirke rabattens størrelse.  
Bestyrelsen anbefaler derfor ikke en vedtagelse af forslagene. 
 


