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Bestyrelsen 

Referat af ordinær generalforsamling 
Tid og sted: Deltagere: 

26. april 2011  
på Odder Gymnasium 

 

Referent: Karen Frederiksen 

147 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen 
af klubbens formand Niels Erik Hvillum. 

 
Punkter på dagsorden: Indhold: 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog N.C. Strauss som dirigent. Valgt uden andre 
forslag. N.C. Strauss takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Da der ikke var mødt 2/3 
af medlemmerne frem, meddelte N.C. Strauss, at i forbindelse med 
eventuelle vedtægtsændringer, var man ikke beslutningsdygtig, før 
på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

2. Beretning om klubbens 
virksomhed i det forløbne 
år. 

Niels Erik Hvillum, formand: 

Vinteren 2009/2010 varede til langt ind i april måned, med kraftige 
angreb af sneskimmel som følge deraf. Det lykkedes at få gang i de 
fleste greens, men vi måtte opgive green nr. 4 og green nr. 13. 
Bestyrelsen besluttede derfor at lægge green nr. 13 om. Der blev 
taget prøver af de andre greens, disse blev sendt til analyse, og vi 
fik desværre den tilbagemelding, at vi har problemer med 
vækstlaget i de greens vi tog prøver fra. 

 

Niels Erik Hvillum rettede en tak til alle klubbens udvalg for deres 
indsats i 2010. 

Baneudviklingsudvalget har, i samarbejde med banearkitekt Henrik 
Jakobsen, lavet et stort stykke arbejde med henblik på en ny vision 
for vores bane. Denne skal der arbejdes videre med, dog er visse 
klipninger på banen allerede ændret.  

Baneudviklingsplanen skal forsat diskuteres, bl.a. på 
medlemsmøder. 

Rent økonomisk er virksomhedsplanen ændret så banen har 
absolut første prioritet.  

 

Niels Erik Hvillum gjorde opmærksom på, at en lille gruppe 
medlemmer i den seneste tid, ikke har opført sig særlig pænt over 
for vort personale. Bestyrelsen mener ikke dette er acceptabelt, og 
har besluttet, at der fremover vil blive givet en skriftlig advarsel og 
ved gentagelser kan der blive givet karantæne. 

 

Niels Erik Hvillum rettede et stor tak til klubbens sponsorer, og bad 
medlemmerne støtte op om disse. 

 

Derefter rettede Niels Erik Hvillum et stor tak til personalet samt 
bestyrelses kolleger og medlemmer for deres opbakning. 

Leif Thomsen foreslog, at man udvalgte to greens hvor man så 
intensivt priklede, slicede, dybdeluftede og topdressede i to år. 
Herefter kunne man så tage nye prøver for at se om der var en 
målbar forskel. Så kunne man i stedet bruge penge på hul 9 og hul 
18 samt andre specifikke steder på banen. Leif Thomsen mente at 
det at fjerne højtliggende greens ville være synd, og at man skal 
huske at tage hensyn til det oprindelige design. 

Derudover bad han om, at der bliver passet bedre på sponsorgaver, 
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Bestyrelsen 

Punkter på dagsorden: Indhold: 

f.eks. springvand og rododendron bed. 

 

Susanne Møller gav udtryk for, at hun syntes at 
baneforbedringsplanen var et spændende oplæg. Hun havde stor 
forståelse for, at det er svært for de medlemmer der har været med 
fra starten, når der kommer nogen der pludselig vil ændre ved den 
dejlige bane vi har. 

Derudover rettede hun en stor tak for det frivillige arbejde 
bestyrelsen har lagt i at udarbejde oplægget, og de mange timers 
arbejde de lægger i klubben for alles bedste. 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

3. Fremlæggelse af de 
reviderede regnskab 

Steen Mikkelsen, kasserer: 

Steen Mikkelsen gennemgik regnskabet som herefter blev 
godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget 
og fastsættelse af 
kontingent for 2012 

Steen Mikkelsen, kasserer: 

Steen Mikkelsen gennemgik tallene i budgettet for 2011 og 
kontingent stigning 2012 blev godkendt. 

Senior                  kr. 5.650 

Ungsenior                  kr. 3.515 

Junior                  kr. 1.865 

Passive m. indskudsbeviser              kr.    650 

Passive u. indskud   kr. 1.065 

 

Steen Mikkelsen påpegede, at iflg. klubbens vedtægter, skal 
ændring af medlemskabstyper ske to måneder før et årsskifte. Dette 
overholdes ikke pt. hvilket han ikke finder acceptabelt. 

 

Bestyrelsen havde under dette punkt bedt om mandat til at optage 
ét lån på max. 6. mil. kroner inden for det næste år.  

Flere fra salen gav udtryk for, at man skulle vente med at optage lån 
indtil man var færdig med at behandle baneforbedringsplanen. 

Finn Duus bad om at vise tillid til bestyrelsen, og give dem 
bemyndigelse til at optage lånet. 
 

N.C. Strauss konstaterede at der skulle holdes afstemning, og 
udpegede herefter stemmetællere. 

Resultat blev 1 blank, 48 nejstemmer og 97 jastemmer. 

Bestyrelsen fik herefter mandat til at optage lånet. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde foreslået, at gæsterabatten ændredes fra ½ pris 
til kr. 200. Dette blev vedtaget og træder i kraft 1. maj 2011.  

 

Bestyrelsen havde foreslået, at der blev valgt to suppleanter til 
bestyrelsen. Dette kræver en vedtægtsændring som N.C. Strauss 
gennemgik. Forslaget blev vedtaget, og skal behandles på en 
ekstraordinær generalforsamling senere på året. 

 

Bestyrelsen havde foreslået et Fleksibelt medlemskab for nye 
medlemmer. Dette blev vedtaget, og skal i lighed med ovenstående 
behandles på en ekstraordinær generalforsamling senere på året. 
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Bestyrelsen 

Punkter på dagsorden: Indhold: 

6. Forslag fra medlemmer Ingen forslag. 

7. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Niels Erik Hvillum, Søren Casparij og Gert Elkjær. Alle 
blev genvalgt. 

8. Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Hans B. Hansen har efter mange år valgt at stoppe som revisor. 
Niels Erik Hvillum takkede og overrakte vin til Hans B. Hansen. 

Bestyrelsen foreslog Ib Thøger Petersen, som er tidligere 
revisorsuppleant som revisor samt Erling Rovelt som ny 
revisorsuppleant. Begge blev valgt. 

9. Eventuelt Torben Kjeldsen spurgte til green nr. 13, og hvorfor den er så lang 
tid om at komme i gang. Karsten Bjergø forklarede at det var den 
hårde vinter og små sygdomsangreb der var skyld i det, men den er 
godt på vej nu. 

 

Karen Frederiksen gjorde opmærksom på, at der desværre er 
nogen der misbruger gæsterabatten. Dette er absolut ikke 
acceptabelt og skal stoppes omgående. 

 

Preben Hingeberg spurgte til et olieudslip på banen. Karsten Bjergø 
forklarede at der havde været et uheld med en maskine som 
desværre var blevet opdaget for sent.  

 Odder, den 28. april 2011   

 

 

 

 

N. C. Strauss, dirigent 

 

 

 

Karen Frederiksen, referent 

 

 


