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Referent: Hon. sekretær Vibeke Lund 
 
Peter Fredgaard, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og orienterede om, at 
deltagelse til den ekstraordinære generalforsamling enten var ved fysisk fremmøde eller via webinar. 
Det blev sikret, at webinar forbindelsen fungerede. For at deltagere via webinar kunne høre, hvad der 
foregik, skulle alle kommunikation foregå fra talerstolen. 
 
Herefter gik formanden over til dagsordenen. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 

Svend Frandsen var foreslået som dirigent af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. 
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovlig varslet og 
beslutningsdygtig. Der var fremmødt 21 medlemmer i rådhussalen, 21 medlemmer på webinar og 
21 gyldige fuldmagter, det vil sige i alt 63 stemmeberettigede. Svend Frandsen gennemgik 
procedurerne omkring hvordan deltagere via webinar kunne få ordet og stemme. 
 

Punkt 2: Fremlæggelse af det på den ordinære generalforsamling godkendte forslag til ændring af 
vedtægter for Asserbo Golf Club til endelig beslutning 

Peter Fredgaard gennemgik kort vedtægtsændingerne, som går ud på, at tilpasse AGC’s 
medlemskategorier med strukturen i DGU, samt udskyde ejerskab af obligationer til et medllem 
fylder 32 år mod 25 år i dag. Desuden tydeliggøres det, at det ikke er muligt, at dispensere fra 
udmeldelse i utide.  
 
Der var ingen spørgsmål fra salen eller webinar. 
 
Forslaget blev herefter sat til afstemning. Alle stemte for. 
 
Forslaget var herefter vedtaget. 

 
Punkt 3: Bestyrelsen bemyndiges i henhold til vedtægternes §16 af generalforsamlingen til at 
finansiere reparation og udvidelse af vandingsanlæg gennem optagelse af låneramme på op til 2 mio. 
kr. mod pant i klubbens faste ejendom 

 
Peter Fredgaard redegjorde for etablering af nyt og forbedret vandingsanlæg til udskiftning af det 
30-40 gamle slidte anlæg. For at finansiere dette skal der optages et lån på op til ca. 2 millioner med 
pant i klubbens faste ejendom. Der optages kun lån til dækning nyt vandingsanlæg. Det endelige 
beløb kendes, når en leverandør er valgt. 
 
Der var ingen spørgsmål fra salen eller webinar. 
 
Forslaget blev herefter sat til afstemning. 2 stemmer fra webinar gik tabt, men alle andre stemte 
for. 
Forslaget var herefter vedtaget. 
 
Der vil nu blive indhentet tilbud fra tre leverandører og det nye anlæg ventes klar til sæsonstart i 
2021. 
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Punkt 4: Eventuelt 

Spørgsmål fra salen og webinar. 
 
Jan Wennecke fra salen ønskede uddybet formålet med opsætning af Teebox, da han ikke kunne se 
behovet for det. Kim Nissen svarede, at formålet er, at følge med udviklingen og give medlemmerne 
mulighed for at forlænge sæsonen uden at skulle spille i regn og slud. Desuden forventes det, at den 
vil være et godt redskab for træning enten alene eller med træner. Det vil tillige være muligt for et 
hold at spille specielle baner (uden tab af bolde). Det forventes, at Teebox kan tiltrække nye 
medlemmer og være til gavn for shop og restaurant. Med hensyn til økonomien stiller Teebox 
anlægget til rådighed, AGC skal sørge for at klargøre arealet, hvor den skal stå, samt strøm og 
rengøring. AGC får del i indtægterne, som forventes mindst at dække driftsudgifterne. Hvis det viser 
sig, at Teebox ikke benyttes i den grad som forventede, kan den afhentes igen. 
 
Peter Hobolt Jensen spurgte via webinar om, hvilken kategori familiemedlemskab hører under, 
Peter Fredgaard svarede, at medlemskabet hører under fuldtidskategorien. 
 
Bent Christensen takkede via webinar for muligheden for at deltage online. Derudover spurgte han, 
om omkostningerne til TeeBox var med i indeværende års budget. Peter Fredgaard svarede, det som 
generalforsamlingen netop havde godkendt på den ordinære generalforsamling var indeværende års 
budget, og at udgifter og indtægter i forbindelse med simulatorgolf medtages i næste års regnskab 
og budget. 
 
Per Knudsen roste via webinar AGC for at give mulighed for at deltage online. 
 
Pia Christensen fra salen hilste opsætning af Teebox velkommen og har erfaring fra at allerede 
spiller simulatorgolf hver 14. dag. 

 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og hævede den ekstraordinære 
generalforsamlingen med en tak til de fremmødte for god ro og orden. Den ekstraordinære 
generalforsamlingen tog 35 min. 
 
Dato  
 
 
 
Dirigent Svend Frandsen 


