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Referent: Hon. sekretær Vibeke Lund 
 
Peter Fredgaard, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og orienterede om 
gældende retningslinjer i forbindelse med Corona. Det betød. at både dirigenten, formanden og 
kassereren blev siddende og var udstyret med hver sin mikrofon. Hvis et medlem ønskede ordet, skulle 
det foregå fra talerstolen. 
 
Traditionen tro mindedes de fremmødte dem, som vi har mistet siden sidste generalforsamling. 
 
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 generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Der var 
fremmødt 45 medlemmer, og 25 gyldige fuldmagter, det vil sige i alt 70 stemmeberettigede. 
 
Herefter bad Bjarne Pedersen om ordet. Bjarne ville gerne suspendere generalforsamlingen, idet 
han mente, den var i demokratisk underskud, da der ikke var mødt så mange op pga. Corona. 
Formanden svarede, at det ikke var bestyrelsens opfattelse og, at generalforsamlingen nu kunne gå 
i gang. Der var ikke yderligere kommentarer fra salen om dette. 

 
Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Formanden startede med at præsentere bestyrelses medlemmer og de enkeltes ansvarsområder. 
Derefter aflagde formanden en mundtlig beretning med henvisning til den offentliggjorte 
årsberetning for 2019. 
 
Økonomien var i 2019 præget af personaleudskiftningen med deraf ekstra udgifter. 
 
Banen lider under tørkeperioder, der uheldigvis bl.a. har sat ind netop som det nysået græs 
begyndte at spirer. 
 
Samarbejdet mellem Kongegolf klubber er mere end blot spil på de andre baner, som 
medlemmerne oplever. Der er også et godt samarbejde mellem både greenkeeperne og 
administrationen. 
 
Ifølge Golfspilleren i Centrum er der stor tilfredshed med restauranten fra både gæster og 
medlemmer. Ligeledes viser Golfspilleren i Centrum at AGC’s bane opfattes som afvekslende samt 
at AGC er en hyggelig klub. 
 
Formanden sluttede af med takke alle de frivillige, sponsorerne og medarbejderne. 
 
Der var ingen spørgsmål fra salen. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

 



Referat fra Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 27. oktober 2020 side 2 
 
 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
Klubbens Hon. kasserer Hans-Otto Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab med henvisning til 
det offentliggjorte materiale. 
 
Han begrundede underskuddet med personaleudskiftningen i 2019. 
 
Der var ingen spørgsmål fra salen. 
 
Årsrapporten blev herefter godkendt. 

 
Punkt 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Klubbens Hon. kasserer Hans-Otto Jørgensen gennemgik budgettet med henvisning til det 
offentliggjorte materiale. 
 
Han tilføjede at med kun to måneder tilbage af regnskabsåret, lever det indeværende regnskab 
fuldt ud op til budgettet. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
Den endnu ikke opkrævede kontingent forhøjelse for 2019, kan således opkræves sammen med 
første kontingent rate for 2020. 
 

 
Punkt 5: Fastlæggelse af kursen på medlemsobligationer 
Bestyrelsens foreslog en fastholdelse af kursen på 25, hvilket forsamlingen godkendte uden 
bemærkninger. 
 
Punkt 6: Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde et forslag til ændringer i vedtægterne. Peter Fredgaard uddybede ændringen 
omkring medlemskategorier. 
 
Spørgsmål fra salen. 
Steen Myrhøj spurgte ind til hvilke kontingentkategorier, der skal købe obligationer og hvilke der 
har stemmeret. Peter Fredgaard svarede at fuldtids- og hverdagsmedlemmer skal købe obligationer 
og har stemmeret til generalforsamlingen. 
 
Stefan Johansen spurgte derpå om ynglinge har stemmeret. Peter Fredgaard svarede ja. 
 
Vedtægtsændringerne blev herefter godkendt. 
 
Da generalforsamlingen ikke udgjorde 2/3 af klubbens stemmeberettigede skal vedtagsændringen 
til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling den 17. november 2020 i Rådhushallen. 

 
Punkt 7: Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag fra medlemmerne 
 
Punkt 8: Valg af formand 

Formanden er på valg i 2021. 
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Punkt 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Hans-Otto Jørgensen og Ib Lyng var på valg til bestyrelsen. Begge var villige til genvalg. 
Der var ingen modkandidater fra medlemmerne. 
Begge blev genvalgt for 3 år. 
Peter Fredgaard, Axel Bistrup og Vibeke Lund er på valg i 2021. 
Kim Nissen og Ida Bratting Kongsted er på valg i 2022. 

 
Punkt 10: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Som revisor genvalgtes JBL Revision ApS fra Secher & Partnere 
Som revisorsuppleant genvalgtes Jørn Jacobsen 

 
Punkt 11: Eventuelt 

Peter Fredgaard redegjorde for etablering af nyt og forbedret vandingsanlæg. For at finansiere 
dette skal der optages et lån på ca. 2 millioner med pant i klubbens faste ejendom. Dette kræver 
generalforsamlingens godkendelse, som vil blive forelagt på den ekstraordinære generalforsamling 
den 17. november 2020. 
 
 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen med 
en tak til de fremmødte for god ro og orden. Generalforsamlingen tog 50 min. 
 
Dato  
 
 
 
Dirigent Svend Frandsen 


